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SVI:LLE 
Sivut  1 8-1 9 

TIETOKONEAJAN  LEHTI  BITTINIKKAREILLE  HINTA  8   MK  £5 15/85 
Tässä  numerossa,  sivuilla  10—11,  vapautamme 
kaikki  mikrolasten  vanhemmat  erilaisista  mikroi- 

luun  liittyvistä  harhoista.  Opastamme  kaikkia  huu- 
morintajuisia huoltajia  oivaltamaan,  minkälainen 

on  mikroilijan  ruokavalio,  työasento,  kielenkäyttö 

ja  vanhempiensa  arvostus.  Testaa  itsesi  ja  opis- 
kele sitten,  mitä  asioita  on  syytä  välttää. 

Kurssi  vanhemmille 

ifoäoi)tep®mm©jja  ©m 
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Dne©on5  Äpo'3©©,S  IFIeSjra  kaaap- 

paamitraera  alle  S   @©@  mar- 
Isalla.  Marlklkinoijaro  [raate©- 

m^tessra  maateaara-  ’3©msä- käyttäjällekm  widaaM 
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ÄPR1COT 

MENESTYSTÄ 
”UMd©ra  ©lamam  aloittaneil- 

3©”  ja  hyviä  lupauksia  teh- 
nein® toMlualaisäll©  ®m  ssvmI- 

3a  1   4   ©Bujetaa  (Commodore 

@43,  j©ka  tallentaa  koetmlok- 
set,  piirtää  diagrammit  ja  ar- 

vioi'keskiarvot  j®te©  f   Uudesti 
tai  useammasta  aineesta. 

MIKROT 

PJA 

5MDQ(s)° 
AALLOT 

Kotimikron  hyötykäy- 

tön ovat  S^ouriintuntu- 

vasti  löytäneet  radio- 
amatöörit. Sivua  7 

TOIMIVA  KOKONAISUUS 

KATSO  MITKÄ  OMINAISUUDET! 

Keskusyksikkö  näppäimistöilleen,  monitori,  CFD- 

levyasema,  CP/M  2.2  ja  CP/M  Plus-  käyttöjärjestel- 

mät, DR  Logo,  GSX  -grafiikkaohjelmisto. 

RAM:  128  K,  josta  käyttäjälle  112  K   (max  RAM 

4064  K) 

ROM:  48  K   (max  ROM  4064  K) 

Näyttö:  80  merkkiä  rivillä,  25  riviä,  grafiikan  tarkin 
resoluutio  640  x   200  pistettä.  16  väriä  jotka  valitaan 
27  mahdollisesta. 

Käyttäjän  määriteltävissä 
teksti-ikkunaa. grafiikkaikkuna 

Erillinen  numero/funktionäppäimistö 

tekstinkäsittelynäppäimistö. 

kursori/ 

Käyttäjän  määriteltävissä  32  funktionäppäintä. 

Centronics  kirjoitinliitäntä. 

Neljä  toimintatasoa.  (64  K,  CP/M  2.2,  CP/M+,  128  K) 

VUODEN 

TIETOKONE- 
UUTUUS 
CPC  6128 

Yli  200  käskyä  ja  funktiota. 

Amstrad  CPC  464  ja  CPC  664  valmisohjelmat  yh- 
teensopivia CPC  6128  kanssa. 

AMSTRAD-JÄLLEENMYYJÄT 
FORSSA:  Hietasen  Kirjakauppa, 

HELSINKIA  Runeberginkadun  Kirja, 

Akateeminen  Kirjakauppa,  Toptek,  City- 

Sokos,  Laser  Shop,  HYVINKÄÄ:  TV- 
Riukka,  HÄMEENLINNA:  TV-Sävel, IMATRA:  Imatran  Kirja  ja  Paperi,  TV  ja 

Elektroniikkahuolto,  IISALMI:  Kirja- 

Otava,  Sokos-Market,  JOENSUU:  Kone- 
tarvike,  JYVÄSKYLÄ:  Kirja-Otava,  City- 
Sokos,  JÄRVENPÄÄ:  Sokos,  Laser 
Shop,  KAJAANI:  VVuoren  Kirjakauppa, 
KARHULA:  Kymin  Kirjakauppa, 

KAUHAJOKI:  Kauhajoen  Kirjakauppa, 

KEMI:  Sokos,  Laser  Shop,  KERAVA: 

Kauppakeskus,  Laser  Shop  KOKKOLA: 
TV-Store,  City-Sokos,  Laser  Shop, 

KOTKA:  City-Sokos,  Laser  Shop,  Kymen 

Atek,  KOUVOLA:  Sokos,  KUOPIO:  Kirja- 
Otava,  Systema,  KURIKKA:  Kurikan 
Kirjakauppa,  KUUSAMO:  Sokos,  Laser 
Shop,  LAHTI:  Kääpä,  Lahden  Kirjakauppa, 

City-Sokos,  Laser  Shop,  LAITILA:  Tmi 
R.liskala,  LAPPEENRANTA:  City-Sokos, 
Teleparts,  Lappeenrannan  Rautakauppa, 

MIKKELI:  City-Sokos,  Laser  Shop,  OULU: 

Sokos-Market,  Laser  Shop,  PIETARSAARI: 
Montinin  Kirjakauppa,  PIISPANRISTI: 
Sokos-Market,  Laser  Shop,  PORI:  Kytö- 

hongan  Kirja,  City-Sokos,  Laser  Shop, 
POROKYLÄ:  Sokos,  Laser  Shop,  RAAHE: 

Sokos-Market,  Laser  Shop,  RAUMA: 

City-Sokos,  Laser  Shop,  Länsi-Data, 
ROVANIEMI:  Sokos,  Laser  Shop 

RUUKKI:  Mikro-Data,  SALO:  Salon 
Kirja-Aitta,  City-Sokos,  Laser  Shop, 

SAVONLINNA:  Savonlinnan  Kirjakaup- 

pa, City-Sokos,  SEINÄJOKI:  Gumme- 
ruksen Kirjakauppa,  TAMPERE:  City- 

Sokos,  Laser  Shop,  TORNIO:  Radioliike 

Istot,  TURKU:  Seistop  Mikropiste,  Wik- 
lund, VAASA:  Montinin  Kirjakauppa, 

VARKAUS:  Sokos,  Laser  Shop,  ÄHTÄRI: 

Konttorikone.  Lisäksi  INFO-kirjakau- 

poista,  Sokos-tavarataloista  ja  alan  eri- koisliikkeistä kautta  maan. 
Maahantuoja: 

Nuppulantie  35,  20310  TURKU,  puh.  921-546  666,  telex  62699 



AAASTRAD  - jälleenmyyjät 

FORSSA:  Hietasen  Kirjakauppa ,   HELSINKI:  Runeberginkadun  Kirja ,   Akateeminen  Kirjakauppa ,   Toptek ,   City-Sokos ,   Laser  Shop ,   HYVINKÄÄ:  TV-Riukka , 

HÄMEENLINNA:  TV-Sävel,  IMATRA:  Imatran  Kirja  ja  Paperi ,   7V  ja  Elektroniikkahuolto ,   IISALMI:  Kirja -Otava,  Sokos-Market,  JOENSUU:  Konetarvike , 

JYVÄSKYLÄ:  Kirja- Otava,  City-Sokos,  JÄRVENPÄÄ:  Sokos,  Laser  Shop,  KAJAANI:  Wuoren  Kirjakauppa,  KARHULA:  Kymin  Kirjakauppa ,   KAUHAJOKI: 
Kauhajoen  Kirjakauppa,  KEMI:  Sokos,  Laser  Shop,  KERAVA:  Kauppakeskus,  Laser  Shop,  KOKKOLA:  TV-Store,  City-Sokos,  Laser  Shop,  KOTKA:  City- 

Sokos,  Laser  Shop,  Kymen  Atek,  KOUVOLA:  Sokos,  KUOPIO:  Kirja-Otava,  Systema ,   KURIKKA:  Kurikan  Kirjakauppa  KUUSAMO:  Sokos,  Laser  Shop,  LAH- 

TI: Kääpä ,   Lahden  Kirjakauppa,  City-Sokos,  Laser  Shop,  LAITILA:  Tmi  R.  liskala,  LAPPEENRANTA:  City-Sokos,  Teleparts,  Lappeenrannan  Rautakauppa, 

MIKKELI:  City-Sokos,  Laser  Shop,  OULU:  Sokos-Market,  Laser.  Shop,  PIETARSAARI:  Montinin  Kirjakauppa,  PIISPANRISTI:  Sokos-Market,  Laser  Shop, 

PORI:  Kytöhongan  Kirja,  City-Sokos,  Laser  Shop,  POROKYLÄ:  Sokos,  Laser  Shop,  RAAHE:  Sokos-Market,  Laser  Shop  RAUMA:  City-Sokos,  Laser  Shop, 

Länsi-Data,  ROVANIEMI:  Sokos,  Laser  Shop,  RUUKKI:  Mikro-Data ,   SALO:  Salon  Kirja-Aitta,  City-Sokos,  Laser  Shop,  SAVONLINNA:  Savonlinnan  Kirja- 

kauppa, City-Sokos,  SEINÄJOKI:  Gummeruksen  Kirjakauppa ,   TAMPERE:  City-Sokos,  Laser  Shop,  TORNIO:  Radioliike  Istot,  TURKU:  Seistop  Mikropiste, 
Wiklund,  VAASA:  Montinin  Kirjakauppa,  VARKAUS:  Sokos,  Laser  Shop,  ÄHTÄRI:  Konttorikone. 

Lisäksi  INFO-kirjakaupoista,  Sokos-tavarataloista  ja  alan  erikoisliikkeistä  kautta  maan. 

i 
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Maahantuoja: Nuppulantie  35,  20310  TURKU,  puh.  921-546  666,  telex  62699 



Tekstinkäsittelyt  ja 
tietokannat  ovat 

ohjelmistopuolella  syksyn 

”kova  sana”.  Teksturi  on 
tarjolla  myös  Commodore 
16:lle. 

HYÖTYOHJELMIIN 
■   Tekstinkäsittely  on  ensimmäi- 

nen hyötyohjelma  C-16:lle,  joka 
tänä  päivänä  maksaa  950  mark- 

kaa ja  yhtenä  pakettina  kasetti- 
aseman  kanssa  995  markkaa.  Ko- 

netta on  toistaiseksi  vaivannut 

muistin  pienuus  grafiikkatilassa, 
mutta  tähän  on  nyt  tulossa  roima 
korjaus. 

Toimittamalla  kone  PCI-Datan 

keskushuoltoon,  C-16:n  omistaja 
saa  takaisin  64  kilon  laitteen.  Li- 

sä-RAM  jättää  käyttäjälle  työtilaa 
60  K,  ja  huoltotyön  hinta  on  495 

markkaa.  Moduuliportti  jää  va- 
paaksi esimerkiksi  Script  Plus- 

tekstinkäsittelymoduulia  varten. 
Ohjelmassa  on  useita  toimintoja, 

ja  150-sivuinen  opaskirja,  mutta 
hinta  on  toistaiseksi  avoin. 

Lisä-RAMin  asennuksen  jäl- 
keen C-16  on  yhteensopiva 

Commodore  Plus  4:n  kanssa,  to- 
sin ilman  sisäänrakennettua  sof- 

taa. C-16:n  hankintaa  nyt  ajatte- 
leva  ostaja  voi  saada  laitteen, 

nauha-aseman  ja  lisä-RAMin  pa- 
kettihintaan  1495  markkaa. 

Commodore  64: n   ja  kaset- 
tinauhurin omistajia  yritetään 

kannustaa  hyötyohjelmien  pariin 

Toimitus 

Päätoimittaja 
Reijo  Telaranta 

Toimituspäällikkö 

Silja  Linko-Lindh 

Ulkoasu 

Erja  Halmevaara 

Työryhmä 
Jari  Hennilä 
Harri  Hursti 
Aki  Rimpiläinen 
Tuomo  Sajaniemi 
Hannu  Strang 

Markkinointipäällikkö 

Maj-Lis  Huttunen 

Myyntineuvottelija 
Jarmo  Myllysilta 

PRINTTI  on  seuraavien 

mikrokerhojen  jäsenlehti: 
AMSTRAD-KERHO 
COMMODORE- 
M I KROH  AR  RASTA  JAT 
DRAGON  USERS  CLUB 

MEMOTECH-KLUBI 
MICROBEE-KLUBI 
SPECTRAVIDEO-KLUBI-MSX 
ZX-KERHO 

llmoitushinnat 
koko  mv 2~v 
2/1  16600 
1/1  12400 
1/2  8300 

1/2  (A4)  6420: 
alle  1/2  6,75:-/ 

pmm 

-   20000 

15000 
-   10000 

7750 

9:-/ 

pmm 

4-v 
23000 
17250 

11500 
8900 

11:-/ 

pmm 
Julkaisija 
A-lehdet  Oy 
Hitsaajankatu  1 0 
00810  Helsinki 

Puhelin 
782  31 1 

Tilaukset  ja 
osoitteenmuutokset 
Postiosoite  PL  104 
0081 1   Helsinki 
Puhelin 
90-755  4811 

Painopaikka 
Yhteiskirjapaino  Oy 
Helsinki 

145  markan  hintaisella  tietokan- 
taohjelmalla, Data  Baselia,  joka 

on  nimenomaan  nauhaversio. 

Commodore  128  esiteltiin  vi- 
rallisesti suomalaisille  markki- 

noille FESTA-tapahtumassa. 
Commodore  64  on  edelleen  maa- 

hantuojan päätuote  ja  uutta  softaa 

sille  tulee  runsaasti  syksyn  ai- 
kana. 

Jännittäviä  uutuuksia  ovat  mm. 

itävaltalainen,  kuvaa  neljässä  se- 
kunnissa lukeva  videodigitointi 

ja  hollantilaisen  Radarsoftin  kart- 
tapelit,  jotka  ovat  opetus-  ja  peli- 

ohjelmien yhdistelmä.  Myös  ka- 
settipohjainen  DataBase  on  Ra- 

darsoftin tuotantoa. 

Painopistealueena  ovat  myös 
musiikkiohjelmat  Commodore 

64:lle.  Opettavaisiksi  jukebox- 
eiksi ovat  tarjolla  95  markan  ar- 

voiset ”albumit”,  Pop  Hits,  Beat- 
les ja  Popular  Classics.  Niillä  voi 

joko  opetella  itse  soittamaan  tai 
antaa  koneen  musisoida. 

Musiikkiin  liittyvää  tavaraa  ai- 
na täyskokoisia  koskettimistoja 

myöten  on  tulossa  syksyn  aikana 
mm.  Englannista.  (SLL) 

Teksturi 

Spectravideolle 
Seppo  Ingalsuo  on  tehnyt  S   VI- 
328: lie  tai  vastaavaksi  laajenne- 

tulle SVI-318:lle  sopivan  tekstu- 
rin. Oheislaitteina  käytetään  nau- 

huria ja  printteriä. 
Kirjoitustilassa  on  kaksi  edi- 

tointitapaa:  kuvaruutuja  rivi.  Ri- 
vieditori on  tarkoitettu  tekstin 

kirjoittamiseen  ja  selailuun,  ku- 
varuutueditorilla taas  voidaan 

esimerkiksi  etsiä  merkkijonoa, 

lisätä/poistaa  rivejä,  asettaa  mar- 
ginaalit tai  kopioida  tekstiä. 

Tekstiä  voidaan  sivuttaa  mer- 

kitsemällä sivun  loppu  #:lla.  Si- 
vuttamisesta on  hyötyä  hakutoi- 

minnassa  ja  printtaamisessa. 

SVI:ssä  ”piiloon”  jäänyt  32  ki- 
lon RAM  on  hyödynnetty  jaka- 

malla se  kolmeen  työmuistin 

suuruiseen  alueeseen.  Kirjoitus- 
muistista  voidaan  teksti  siirtää  jo- 

honkin pankkiin  tai  päinvastoin. 
Näin  voidaan  kirjoittaa  suuriakin tekstejä. 

Teksturin  huonoja  puolia  ovat 

mm.  keyclickin  puuttuminen,  re- 
turnia  painettaessa  tuleva  BEEP 
ja  rivien  yhdistelyn  puuttuminen. 
Lisäksi  ohjelma  jäi  kirjoittaessani 

pitkää  tekstiä  välillä  muutamaksi 

sekunniksi  Miettimään”. Teksturin  hinta  on  180  mark- kaa. (TSS) 

FESTA-mess 

mvi 
LAIDASTA 
■   Tampereen  juuri  käyttöön- 

otettuun Pirkka-halliin  oli 

20.-23.9.  majoittunut  parisensa- 
taa  näytteilleasettajaa  ja  vuota- 

vaan ulkotelttaan  erilaisia  harras- 

tusjärjestöjä poliittisten  yhteisö- 

jen lisäksi. 
Pidennetyn  viikonvaihteen  ai- 

kana paikalla  kävi  yli  60.000 

nuorta  tutustumassa  monipuoli- 
seen tarjontaan.  Halli  oli  jaettu 

ns.  tiedekeskukseen,  jossa  eri 

yritykset  esittelivät  uusinta  tek- 
niikkaansa sekä  perinteisempään 

näyttelypuoleen,  jossa  oli  esillä 
tavaraa  koruista  kameroihin  ja 

hampurilaisista  hameisiin.  Mik- 
roja oli  usealla  eri  osastolla  ylei- 
sön mielenkiinnosta  taistelemas- 

sa, mikä  kuvia  digitoimassa,  mi- 
kä puhesyntetisoijaan  liitettynä, 

useimmat  pelitehtävissä. 
Virkistävänä  poikkeuksena  oli 

SYPin  osasto,  jossa  esiteltiin 

mikron  mahdollisuuksia  pankki- 
käytössä.  SYP  jakoi  osastollaan 

kuponkeja,  joilla  saa  ilmaisen 

KUN  PUHELIN JA  POSTI  .. 

EIVÄT  RIITA 
M   Moneenko  kertaan  olet  tur- 

haan yrittänyt  tavoittaa  jotain 

kaveria  puhelimella?  Olet 
soittanut  kerran  toisensa  jäl- 

keen kuulloksesi  hänen  olevan 

yhä  kaupungilla ,   palaverissa , 
pelaamassa  tai  muuten  vain 
kateissa . 

Jos  asialla  on  kiire ,   ei  pos- 
tistakaan ole  apua .   Kirjeen 

matka  kaupungin  reunasta 
toiseen  vie  kuitenkin  pari  päi- 

vää. Joskus  aikaa  tuhraantuu 

jopa  viikko. 
Tavallisella  pulliaisella 

konstit  loppuvat  tässä.  VAX! n 

käyttäjällä  ne  vasta  alkavat. 
Jos  molemmat  ovat  puhe- 

linlangan  päässä  ja  kummal- lakin on  mikrotietokone  sekä 

modeemi  käytössään ,   ongel- 
mia ei  ole.  Viesti  kirjoitetaan 

toiselle  henkilökohtaisena 

postina  VAXlin.  Kiireisen  tul- 
tua työpöytänsä  ääreen  hän 

voi  helposti  tarkistaa ,   millai- 
sia viestejä  häntä  on  odotta- 

massa. Halutessaan  hän  saa 

kaiken  numeroineen  ja  yksi- 

tyiskohtineen printterillä  pa- 

perille. Muistiinpanojen  teke- 

minen puhelimen  luuri  korval- 

la jää  historiaan. 
Tällainen  ”   henkilönhaku ” on  sisäänrakennettuna  VAXIn 

palveluissa.  Ei  ihme ,   että 

käyttäjien  joukkoon  on  il- maantunut yhä  lisää  sellaisia , 

SYPTERM-pääteohjelman  Com- 
modore 64:ään.  Lisäksi  pankki 

oli  kehityttänyt  kuusneloseen 
RS-sovittimen,  joka  maksaa  pos- 

tikuluineen  ja  kaapeleineen  vain 
196  markkaa.  Muutenkin  SYPin 

osasto  muutti  käsityksiä  liikepan- 
kin konservatiivisuudesta  savu- 

koneineen,  videoineen,  robottei- 
neen  ja  moottoripyörineen. 
Kotimikromaahantuojia  oli 

paikalla  vain  kolme  urheata: 

Amstrad,  Commodore  sekä  Sinc- 
lair. Lisäkkeenä  harvalukuiseen 

joukkoon  Game  Station  esitteli 
Atari  520  ST:n,  jota  luvattiin 
maahan  marraskuussa  300  kpl. 

Esittelykoneessa  pyörivät  ainoas- 
taan demot,  joten  itse  oheisohjel- 
miin tutustuminen  jäänee  huo- 

mattavasti syksymmälle.  Atarin 

hyvin  macmaista  ST:tä  luvattiin 
Toimittaa  ostajalle  hintaa 

8.950,—  m/v-monitorilla,  väri- 
monitori  nostaa  hinnan  11.950 

markan  pintaan.  Hintoihin  sisäl- 
tyy lisäksi  524  kiloa  RAMia,  192 

Kb  ROMia,  yksi  3,5-tuumainen 
500  kilon  pyöritin,  hiiri,  GEM- 
grafiikkaketti ,   tekstinkäsittely- , 

kortisto-  ja  taulukkolaskinohjel- 
mat sekä  Logo  ja  basic.  Tarkem- 

jotka hyödyntävät  posti-  ja 

viestijärjestelmää  työpaikoil- 
taan työasioissa. 

Miten  usein  esiin  on  nous- 

sut ongelma ,   johon  olisi  pikai- 
sesti löydettävä  vastaus? 

Viisaiden  vastaajien  löytä- 

minen nopeasti  on  pulma  si- 
nänsä. Kirje  on  jälleen  hidas . 

Puhelimella  tavoittaa  jos  ta- 
voittaa,   eikä  kaikkina  aikoina 

kehtaa  edes  soitella. 

Jälleen  VAXI  on  tuonut  uu- 
den mahdollisuuden.  Ongel- ma kaikkien  näkyville  joko 

suljettuun  tai  aihetta  sivua- vaan kokoukseen ,   ja  pian 

löytyy  vastaus.  Jos  suljetussa kokouksessa  liikkuu  muitakin 

alan  ihmisiä  opettajista  insi- 

nööreihin  ja  radioamatööreis- 
tä juristeihin ,   niin  yleensä  jo- 
ku aina  osaa  opastaa. 

Tällainen  eri  alojen  ” pysy- 

vä seminaari  ja  tietopankki' * on  herättänyt  paljon  kiinnos- tusta. Palveleehan  se  pyhät , 

arjet.  24  tuntia  vuorokaudes- 
sa mahdollistaen  samalla  mo- 

nenlaisen tiedon  ja  tiedottei- den levittämisen  järjestössä , 

ammattikunnassa  tai  yli  maan 

levittäytyneessä  yrityksessä . 
Näillä  kahdella  esimerkillä 

on  sanomansa.  Harrastukses- 

ta ja  leikkimielestä  voi  kasvaa väkeviä  työkaluja. 

Reijo  Telaranta 

pi  esittely  koneesta  on  Printissä 16/85. 

SYP  avasi  TBBSrn 

Suomen  Yhdyspankki  on  avannut 

yleisen  viestinvälitysjärjestel- 
män  mikroharrastajille,  SYP- 

Uniboxin  numeroon  90-165 
5134.  Se  toimii  300  bitin  sekunti- 

nopeudella elikkä  V.21 -standar- din mukaisella  modeemilla  ja 

millä  tahansa  pääteohjelmalla  yh- 

teyden pitäisi  syntyä  vaikeuk- sitta. 
SYP-Unibox  on  avoinna  24 

tuntia  vuorokaudessa  ja  se  palve- 

lee yhtälailla  SYPin  ATK-kerho- laista,  tavallista  mikroharrastajaa 

kuin  myös  pankkiasioista  tietoja 

haluavaa.  Sen  eri  Special  Inte- 
rest  Groupit  (SIGit)  käsittelevät 

mm.  softista,  kovoa,  ulkomaan- 
pankkiasioita,  lainoja,  SYPin pankkikorttej  a   j   ne . 

Rasiaan  (vai  olisiko  lipas  tässä 

yhteydessä  sopivampi?)  tulee 
SYPin  kehityttämien  ohjelmien 

lisäksi  (mm.  Minustako  Miljo- 
nääri) myös  Public  Domainia  eri 

konemerkeille  ja  käyttöjärjestel- 
mille. 

Eriytyen  ja  keskittäen 
Helsinkiläisessä  mikromaisemas- 

sa  on  alkusyksyn  aikana  tapahtu- 
nut silmin  havaittavia  muutoksia. 

Laser  Center  on  hylännyt  paik- 
kansa Kaisaniemessä  ja  muutta- 

nut Sokos-tavarataloon.  Vastaa- 

vasti City-käytävän  mikroihin 
keskittynyt  Wulff  siirtyi  pääliik- 

keeseen Mannerheimintielle. 

Myös  Rautakirjan  Game  Sta- 
tion ja  Computer  Station  ovat  uu- 

distuneet. Pelipuoli  siirtyi  Espla- 

nadilta Aleksanterinkadulle  ja 

jätti  tilansa  Computer  Stationille, 

jonka  päätuotteet  liikkuvat  Mac- 
intosh-ja  Apricot-sarjoissa. 

NYT  COMMODORE  64 

STAR  ORIVi 
Massamuistiasema 

3.5  x   levyasemaa  nopeampi. 

Kapasiteetti  jopa  1MByte. 

Tiedustele  lähimmältä  Commodore-kauppiaaltasi. 
Maahantuonti:  DATA-Electronics  .Vassa 

puh:  961-124  047 



COMMODOREN 
RELATII  VITI  EDOSTOISTA 

Commodoren  levyasema  1541  tallettaa  tietoa  use- 
ammassa erityyppisessä  muodossa.  Tavallisin  niistä  on 

tietysti  jokaisen  levyaseman  omistajan  käyttämä  ohjel- 

matiedosto (PRG  =   Program  file).  Tällainen  tiedosto 
syntyy  aina  kun  olet  tallettanut  kirjoittamasi  BASIC- 
ohjelman  levylle  antamalla  käskyn: 

SAVE  ,,ohjelmanimi,,,  8. 

Peräkkäistiedosto  (SEQ  =   Sequential  file)  on  toi- 
nen lähes  yhtä  tavallinen  tiedon  talletusmuoto.  Tie- 

dostossa tietueet  ovat  sananmukaisesti  peräkkäin,  ja 

voidaksesi  lukea  esim.  sadannen  tietueen  sinun  täytyy 

lukea  alusta  lähtien  ensin  99  turhaa  tietuetta,  ennen- 
kuin voit  lukea  haluamasi  tietueen.  Tällainen  tiedosto 

syntyy  tavallisilla  PRINT#-käskyillä. 
Relatiivitiedostot  ovatkin  sitten  jo  useimmille 

käyttäjille  huomattavasti  käyttökelpoisempia.  Relatii- 
vitiedosto  on  tiedosto,  jossa  voidaan  kirjoittaa  ja  lukea 

suoraan  haluttu  tietue,  kunhan  vain  tunnetaan  tietu- 
een järjestysnumero  tiedostossa. 

Vaikeatako,  eihän  sentään,  sillä  käyttäessäsi  rela- 
tiivitiedostoja  ohjelmassasi  sinun  tarvitsee  vain  lisätä 

ohjelmaasi  muutama  käsky.  Kuitenkin  juuri  tämän  tie- 
dostomuodon kohdalla  esiintyy  useissa  kirjoissa,  ja 

niin  myös  levyaseman  käyttöoppaassa,  runsaasti  epä- 
täsmällisyyksiä ja  jopa  suoranaisia  virheellisyyksiäkin. 

Monet  ovat  luopuneet  relatiivitiedostojen  käytöstä 

juuri  epäselvien  ohjeiden  vuoksi,  ja  tämä  onkin  tietysti 

ymmärrettävää,  koska  lisäksi  vielä  mm.  ohjelman  toi- 
miessa ihan  oikein  saadaan  relatiivitiedostoa  käsiteltä- 

essä tulokseksi  levyvirhe,  vaikka  ohjelmassa  ei  olekaan 
mitään  virhettä. 

Ensiksi  meidän  on  kuitenkin  syytä  selvitellä  hie- 
man mitä  tarkoitetaan  tiedostolla,  tietueella,  tiedolla  ja 

merkillä.  Tiedostossa  on  yksi  tai  useampia  tietueita, 

jotka  taasen  koostuvat  yhdestä  tai  useammasta  tie- 

dosta (kentästä),  ja  tieto  taasen,  kuten  jo  olette  varmas- 
tikin arvanneet,  koostuu  sitten  taas  yhdestä  tai  useam- 

masta merkistä.  Otetaanpa  esimerkki  jokapäiväisestä 

elämästä,  eli  esim.  kaikkien  tuntema  puhelinluettelo. 

Koko  paksu  puhelinluettelo  on  ymmärrettävä  tässä 

tapauksessa  tiedostoksi.  Tietue  on  nyt  tässä  esimer- 
kissä yhteen  puhelinluetteloon  liittyvä  luettelon  rivi,  ja 

tietoja  tällä  rivillä  on  sitten  esim.  nimi,  ammatti,  osoite 

ja  puhelinnumero  -   helppoa  eikö  totta. 

MUUTAMIA  RELATIIVITIEDOSTOJA 
KOSKEVIA  SÄÄNTÖJÄ 

1)  Ohjelmoijat  aloittavat  useimmiten  laskemisen  nol- 
lasta, mutta  relatiivitiedostojen  ensimmäisen  tietu- 

een järjestysnumero  on  yksi  (1),  samoin  ensimmäi- 
nen merkki  tietueella  on  järjestyksessä  ensimmäi- 
nen (1.). 

2)  Vaikkakin  sinulla  voi  olla  useampia  relatiivitiedos- 
toja  levyllä,  niin  sinulla  voi  olla  avattuna  vain  yksi 

relatiivitiedosto  kerrallaan  (yhden  relatiivitiedoston 

lisäksi  voi  kyllä  olla  avoimena  samanaikaisesti  yksi 

tai  useampia  peräkkäistiedostoja). 

3)  Tietueen  maksimipituus  saa  olla  vain  254  merkkiä, 
ehkä  jos  sinulla  olisi  tarve  pitemmille  tietueille,  niin 

sinun  täytyy  pilkkoa  ne  osiksi  siten,  ettei  osan 

pituus  ylitä  25  4:ää  merkkiä. 

4)  Tietueen  suurin  järjestysnumero  voi  olla  65.535, 
vaikkakaan  tämä  tuskin  koskaan  tulee  rajoitukseksi, 

sillä  useimmiten  levytila  loppuu  jo  huomattavasti 
aikaisemmin. 

SPECTRAVIDEO  X’PRESS 

-   täydellinen  uuden  MSX-polven  tietokone 
-   80  K   tavun  RAM-työmuisti  ja  56  tavun  ROM- 

muisti 

-   sisäänrakennettu  nopea  levykeasema,  kapasiteetti 
yli  360.000  merkkiä  formatoituna,  kätevä  3,5 
tuuman  koko 

-   kaikki  oheislaiteliitännät  valmiina 

-   skandinaavinen  näppäimistö  -   hyötykäytön  ehdo- ton edellytys 

-   3   käyttöjärjestelmää:  MSX-DISKBASIC,  MSX- 

DOS  ja  kytkentä  (ainoana  MSX-koneena!) 
-   suomenkielinen  käyttöohje  ja  Basic-opas 

Hintaan  sisältyy  upea  kantokassi 

NOPEILLE  OSTAJILLE  ILMAISEKSI 

OHJELMISTOPAKETTI. 

JOYSTICK  RIEMUHINTAAN! 

QUICKSHOT  JOYSTICK 

DISKETTEJÄ  TISKINALUSHINTAAN! 
DISKETTIPAKETTI  (10  KPL) 

+   SÄILYTYSKOTELO  (5  1/4  1-PUOLINEN) 

MUSTA  PÖRSSI 

Tarkastellaanpa  sitten  tiedoston  käsittelyssä  tar- 
vittavia käskyjä  hieman  lähemmin: 

1)  Tiedoston  avaaminen  ja  tietuepituuden  päättämi- 
nen (kaikkien  tietueitten  pituuden  tiedostossa  tulee olla  sama). 

OPEN  1, 8, 2, "tiedostonimi, L,”  +   CHR$  (tietueen pituus) 

1   =   tiedoston  looginen  numero 
8   =   laitenumero  (=  levy) 

2   =   komentokanavan  numero  (saa  olla  mikä 
tahansa  väliltä  2-14) 

Tiedostonimen  jälkeen  tulee  ”,L,”  (HUOMAA,  L:n jälkeinen  pilkku) 

Tietueen  pituus  merkkeinä.  (Käytettäessä  jo  aiem- 
min luotua  tiedostoa  tätä  ei  tarvitse  ilmoittaa  uudel- 

leen.) 

2)  Tietueen  paikan  osoittaminen  tiedostossa  (pointer) 

PRINT#15,”P” + CHR$(kk+96)  +   CHR$(at)  + 

CHR$(yt)  +   CHR$(ta) 

missä  15  =   levykomentokanava  (muista  ensin  avata komennolla  OPEN  15,8,15) 

”P”  =   komentotunnus  (P  =   Pointer/Position) 

kk  =   relatiivitiedoston  komentokanava  (esimer- 
kissä =   2   vrt.  OPEN-käskyä) 

at  =   tietuenumeron  alempi  tavu 

yt  =   tietuenumeron  ylempi  tavu 

(Esim.  jos  tietueen  numero  on  300,  niin 

yt  =   300/256=  1 at  =   300 -yt*  256  =   44) 

ta  =   tiedon  alku  tietueella  (usein  =   1) 

OHJELMOINNISSA  HUOMIOITAVAA 

1)  Ohjelman  toiminnan  nopeuttamiseksi  kannattaa 
kirjoittaa  arvioidun  kokoinen  tyhjä  tiedosto,  vaikka- 

kin tiedostoa  voidaan  myöhemmin  tarpeen  mukaan 

laajentaa.  Tämän  voi  tehdä  helpoimmin  siten,  että 

kirjoittaa  vain  suurimman  tietuenumeron  omaavan 
tietueen.  Muille  tietueille  varataan  myös  tila  silloin 
automaattisesti. 

2)  Vain  virheilmoituksen  50  RECORD  NOT  PRE- 
SENT  voi  tyylikkäästi  jättää  huomioimatta,  jos  on 

kirjoittamassa  uusia  tietueita  tiedostoon,  sillä  sehän 
tarkoittaa  silloin  vain,  että  nyt  kirjoitettiin  tietue, 

jonka  tietuenumero  on  suurempi  kuin  minkään 
aikaisemmin  kirjoitetun. 

3)  Tietueen  pituutta  laskettaessa  on  myös  muistettava 
laskea  mukaan  tietueen  loppumerkki  (CR). 

ESIMERKKI 

Lopuksi  vielä  pieni  esimerkki,  jossa  luodaan  rela- 
tiivitiedosto, jonka  tietueen  pituus  on  80  merkkiä  ja 

tietueitten  arvioitu  lukumäärä  on  300  (huom.  tiedos- 
ton voi  laajentaa  myöhemmin).  Tietueeseen  no  300 

kirjoitetaan  positiosta  1   alkaen  teksti  "TESTI”. 

1 10  YT  =   INT(300/256) :   AT  =   300-256* YT 120  OPEN  15,8,15 

130  OPEN  1,8,2,”TEST,L,” + CHR$(80) 
135  GOSUB  200 

1 40  PRINT#15,”P” + CHR$(2 + 96) + CHR$(AT) + 
CHR$(YT)+CHR$(1) 

150  PRINT #   1   "TESTI” 155  GOSUB  200 

160  CLOSE  1 

170  GOSUB  200 
180  CLOSE  15 

190  END 
200  INPUT#15,E,E$ 

210 IF  E   >   O   AND  E   O   50  THEN  PRINT "LEVYVIRHE”  ;E$ 

220  RETURN 

Mustan  Pörssin  tietokoneasiantuntija 

KAUTTA  MAAN 
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BITTEJÄ 
RADIOAALLOI 
Kouluradio  kokeili  keskiviikkona 

21.8.,  miten  mikrotietokoneen 

ohjelma  siirtyy  radioaaltojen  vä- 
lityksellä paikasta  toiseen.  Risto 

Nurmen  ja  Riitta  Launiksen  toi- 
mittaman Radio  Rexin  yhteydes- 

sä lähtettiin  Kai  R.  Lehtosen  oh- 

jelma. Sen  avulla  tietokone  las- 

kee hetkessä,  kuinka  paljon  ai- 
kaa on  vuosissa,  kuukausissa  ja 

päivissä  kulunut  minkä  tahansa 

kahden  koneelle  syötetyn  päivä- 
määrän välillä. 

Ohjelman  pohjana  on  siis  ta- 
vallinen vähennyslasku  laatulu- 

vuilla.  Siihen  ei  sisälly  matema- 
tiikkaa muuta  kuin  seitsemän 

miinus-  ja  kahden  plus-merkin 
verran,  mutta  sitä  vastoin  siihen 

sisältyy  annos  johdonmukaista 

ajattelua.  Ehkäpä  tietokoneet 

yleistyessään  opettavat  ihmiset 
ajattelemaan  johdonmukaisesti 
eikä  aina  vain  tarkoituksenmu- 
kaisesti... 

Radiossa  esitettynä  ohjelma 
kuullosti  särmältä  ja  vinkunalta, 

Tällaisia  kokeiluja  ajatel- 
len on  erittäin  hieno  asia, 

että  monet  äänitarkkaili- 

jat ovat  mikroharrasta- 
jia.  Oli  suureksi  avuksi, 
että  lähetyksessä  ja  sen 

valmisteluissa  oli  muka- 

na äänitarkkailijoita,  jot- 

ka osasivat  ajatella  tieto- 

koneohjelman lähettämi- 
seen liittyviä  erityiskik- 

koja,  ja  jotka  toivat  siten 

oman  panoksensa  kokei- 
lun onnistumiseen. 

jota  kesti  puolisen  minuuttia. 
Mutta  kuuntelija,  joka  noudatti 

kehotusta  ja  tallensi  sen  omalla 
kasettinauhurillaan,  saattoi  sen 

jälkeen  panna  kasetin  mikrotieto- 
koneeseensa, joka  tunnisti  nau- 

halla olleet  sähkösysäykset  tieto- 

koneen kannalta  ymmärrettäväk- 
si basic-kieleksi. 
Kuuntelijoilta  pyydettiin  pa- 

lautetta siitä,  miten  siirto  onnistui 

ja  miten  ohjelma  toimi  vastaanot- 
topäässä. Ensimmäinen  vastaus 

saapui  jo  seuraavana  päivänä  jo- 
ensuulaiselta koulupojalta,  Ilari 

Kuittiselta.  Ohjelma  oli  toiminut 

täydellisesti.  Radioaaltojen  mu- 
kana matkaavaan  tietokoneohjel- 

maan saattaa  kuitenkin  matkan 
varrella  tarttua  erilaisia  häiriöitä, 

ja  myös  sellaista  palautetta  on 
saatu,  että  ohjelma  ei  ole  siirty- 

nyt kokonaan  tai  että  se  ei  ole 
matkalla  syntyneiden  häiriöiden 
vuoksi  toiminut  tyydyttävästi. 

Ulkomailla  tällaista  on  harras- 

tettu paljonkin,  joten  sekä  mah- dollisuudet että  vaikeudet  olivat 

tiedossa  jo  edeltäkäsin.  Mutta 

kun  kerä  on  nyt  saatu  auki  meil- 

läkin, on  tällaisia  kokeiluja  luon- 
tevaa jatkaa.  Kouluradiolla  on  jo 

valmiina  suunnitelma  seuraavaa 

operaatiota  varten,  niin  että  kaik- 
kien mikroharrastajien  kannattaa 

kuunnella  Radio  Rexiä  keskiviik- 
koisin kello  15.00-  15.50. 

Oheisena  on  ohjelman  listaus 
niiden  harrastajien  iloksi,  jotka 

eivät  sattuneet  kuulolle  juuri  oi- 
kealla hetkellä.  Tarkka  ohjel- 

moija huomaa,  että  muuttujien 
nimet  ovat  mikron  kannalta  tar- 

peettoman pitkiä,  kaksi  kirjainta 
itse  asiassa  riittäisi.  Ohjelma  ha- 

luttiin myös  helposti  luettavaksi, 

ja  siksi  käytettiin  sellaisia  lyhen- 
teitä kuin  ”MVUOSI”  tai 

”AKK”;  joista  arvailematta  sel- 
vinnee,  että  ne  tarkoittavat 

”myöhäisempää  vuotta”  ja  Ai- 

kaisempaa kuukautta”. 
Tietokoneasiat  ovat  yhä  sen 

verran  outoja,  että  kun  tuli  pu- 
heeksi aie  lähettää  tietokoneoh- 

jelma radiossa,  useimmat  luuli- 
vat, että  tarkoitus  oli  lähettää  tie- tokoneista kertovaa  ohjelmaa  ja 

sanoivat,  että  mitäs  uutta  siinä 

nyt  on. 

"Kuinka  paljon  aikaa  on  kulunut?" 
Radio  Rexissä  21.08.  1985  lähetetty  versio 

10  REM  "KUINKA  PALJON  AIKAA  ON  KULUNUT”, 190  PRINT  M   VUOSI”  -   "MKK”  -   "MPV” LAATI  KRL  1.5. 1985 
200  PRINT  A   VUOSI”  -   "AKK”  -   "APV 20  REM  AIKAMÄÄRÄ  YKSISSÄ  A   =   AIKAISEMPI 210  PRINT 

(VUOSI,  KUUKAUSI,  PÄIVÄ),  M=  MYÖHÄISEMPI 220  REM  PÄIVÄMÄÄRIÄ  VERRATAAN  JA  LASKETAAN: 
30  CLR PÄIVÄT,  KUUKAUDET,  VUODET 

40  PRINT  "KUINKA  PALJON  AIKAA  ON  KULUNUT?” 230  FOR  DL  =   1   TO  500:  NEXT  DL 
50  PRINT 240  IF  MPV  >   APV  THEN  TPV  =   MPV- APV 
60  PRINT 250  IF  MPV  >   APV  THEN  TKK  =   MKK- AKK 
70  REM  ANNETAAN  MYÖHÄISEMPI  PÄIVÄMÄÄRÄ 260  IF  MPV  <   APV  THEN  TPV  =   (MPV +30) -APV 

80  INPUT  "KIRJOITA  MYÖHÄISEMPI  VUOSI  ”;MVUOSI 270  IF  MPV  <   APV  THEN  MKK  =   MKK- 1 

90  INPUT  "KIRJOITA  MYÖHÄISEMPI  KUUKAUSI  ”;MKK 280  IF  MKK  =   >   AKK  THEN  TKK  =   MKK— AKK 

100  INPUT  "KIRJOITA  MYÖHÄISEMPI  PÄIVÄ  ”;MPV 290  IF  MKK  <   AKK  THEN  TKK  =(MKK  + 12)  - AKK 
110  REM  ANNETAAN  AIKAISEMPI  PÄIVÄMÄÄRÄ 300  IF  MKK  >   =   AKK  THEN  TUV  =   MVUOSI- AVUOSI 
120  PRINT 310  IF  MKK  <AKK  THEN  TUV  =   (MVUOSI- 1)- AVUOSI 

130  INPUT  "KIRJOITA  AIKAISEMPI  VUOSI  ”;AVUOSI 
320  REM  TULOS  KIRJOITETAAN 

140  INPUT  "KIRJOITA  AIKAISEMPI  KUUKAUSI  ”;AKK 
330  FOR  DL  =   1   TO  500:  NEXT  DL 

150  INPUT  "KIRJOITA  AIKAISEMPI  PÄIVÄ  APV 
340  PRINT 

160  FOR  DL  =   1   TO  500:  NEXT  DL 350  PRINT  "LASKUTOIMITUKSEN  TULOS  ON” 
170  PRINT 

360  PRINT  TUV”  -   "TKK”  -   "TPV 180  PRINT 370  END 

Toptronics  on  kerännyt  listan  seuraavil- 
ta  paikkakunnilta: 
ALAJÄRVI:  Alajärven  kirjakauppa, 

HELSINKI:  Akateeminen  kirjakauppa, 
Computer  Station,  Game  Station,  City 
Sokos  Laser  Shop,  HYVINKÄÄ:  TV- 
Riukka,  HÄMEENLINNA  TV-Sävel,  II- 

SALMI: Kiria-Otava,  Sokos  Market  La- 
ser Shop,  IMATRA:  Imatran  kirja  ja  pa- 

peri, TV-  ja  Elektroniikkahuolto,  JOEN- 
SUU: Joensuun  Konetarvike,  JYVÄS- 
KYLÄ: Kirja-Otava,  Gummeruksen  Kir- 

jakauppa, JÄMSÄ:  Jämsän  Kirjakaup- 
pa, JÄRVENPÄÄ:  Sokos  Laser  Shop, 

KAJAANI:  VVuoren  Kirjakauppa,  KAU- 
HAJOKI: Kauhajoen  Kirjakauppa,  KE- 

MI: City-Sokos  Laser  Shop,  KEMIJÄR- 
VI: Kemijärven  Kirjakauppa,  KERAVA: 

Kauppakeskus  Laser  Shop,  KOKKO- 
LA: City  Sokos  Laser  Shop,  KOTKA: 

Kymen  Mikroshop,  City  Sokos  Laser 
Shop,  KUOPIO:  Game  Station,  Kuopi- 

on Systema,  KUUSAMO:  Koillis-lnfo, 
LAHTI:  Lahden  Kirjakauppa,  City  So- 

kos Laser  Shop,  Aleksanteri  Kääpä, 
LIEKSA:  Lieksan  Kirjakauppa,  LOHJA: 
Lohjan  Kirjakauppa,  MIKKELI:  City  So- 

kos Laser  Shop,  OULU:  Pohjalainen, 
Sokos  Market  Laser  Shop,  PIISPAN- 

RISTI: Sokos  Market  Laser  Shop,  PIE- 
TARSAARI: Montinin  Kirjakauppa,  PO- 

ROKYLÄ: Sokos  Laser  Shop,  PORI: 
City  Sokos  Laser  Shop,  Kytöhongan 
Kirja,  RAUMA:  City  Sokos  Laser  Shop, 
Länsi-Data,  ROVANIEMI:  Lapinkansan 
kirjakauppa,  Sokos  Laser  Shop,  SALO: 
City  Sokos  Laser  Shop,  SAVONLIN- 

NA: Savonlinnan  Kirjakauppa,  SEINÄ- 
JOKI: Gummeruksen  Kirjakauppa, 

TAMPERE:  City  Sokos  Laser  Shop, 
Tampereen  Konttorikone,  TORNIO: 

Radioliike  Istot,  TURKU:  Henric’s  Mik- 
ropiste,  Wiklund  Laser  Shop,  VAASA: 
Montinin  Kirjakauppa,  VARKAUS:  So- 

kos Laser  Shop. 
•   •• 

Vihdoin  ja  viimein  Raid  Over  Moscovv 
(C64,  Spec,  Ams)  tipahti  pois  listoilta. 
Vanhana  ohjelmana  siellä  enää  kum- 

mittelee  Daley  Thompson’s  Decathlon 
(C64,  Spec,  Ams).  Myös  seuraavat  oh- 

jelmat saivat  pisteitä:  Rescue  from 
Franctalus,  Soft  Aid,  Now  Games, 
Ghostbusters,  Tour  de  France,  Spitfire 
40  ja  Booty.    
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Lokakuun  TOP  30 
Ohjelma  Valmistaja  Laitteet 1. 

1. Explodin g   Fist48K Melbourne  House 064,  Spec,  Ams 

2. 
- Summer  Games  II US  Gold 064 

3. 2. Elite Firebird 

064 4. - 

Hyper  Sports  481 ( Imagine 064,  Spec,  Ams 

5. 

- Beach  Head  II US  Gold 

064 6. 12. Dambusters  48K US  Gold 064,  Spec,  Ams 

7. 
5. 

007,  A   Wiev  to  a   Kili  48K Domark 064,  Spec,  Ams 

8. ~~ Frankie  Goes  to  Hollywood  48K Ocean 064,  Spec,  Ams 

9. 
9. Jump  Jet 

Anirog 

064,  Ams 

10. 13. World  Series  Baseball  48K Imagine 064,  Spec,  Ams 

11. 10. Everyone’s  a   Wally  48K Mikro-Gen 064,  Spec,  Ams 

12. Herbert’ s   Dummy  Run  48K Mikro-Gen 064,  Spec,  Ams 
13. 3. Spy  vs.  Spy48K Beyond 

064,  Spec 

14. 7. Bruce  Lee  48K US  Gold 064,  Spec,  Ams 

15. 30. 
BC  ll/Grog’s  Revenge US  Gold 

064 16. - 

Frank  Bruno’ s   Boxing  48 K Elite 064,  Spec,  Ams 

17. 6. Shadowfire  48K Beyond 
064,  Spec 

18. 22. Five-a-Side  Soccer 

Anirog 

064,  Ams 

19. ~ 
Gyron  48K 

Firebird 

Spec 20. 
21, Sky  Fox 

Ariola  Soft 064 

21. 14. D.  T.  Decathlon  48K Ocean 064,  Spec,  Ams 

22. - Cauldron  48K Palace  Software 064,  Spec 

23. 

1   - 

Starion  48K Melbourne  House 064,  Spec,  Ams 

24. 18. Impossible  Mission  48K US  Gold 064,  Spec 

25. 16. Pitstop  II 
US  Gold 

064 
26. Hunchbackll  48K Ocean 064,  Spec,  Ams 

27. - Rocco  48K Gremlin  Graphics 
Spec,  Ams 

28. MigAlleyAce US  Gold 064 

29. 11. Talladega US  Gold 
064 30. 25. Alien  8   48K Ultimate 
Spec,  Ams 

OSTA  KIRJOITTIMESI  EDULLISESTI 

SUORAAN  MAAHANTUOJALTA  ILMAN 
VÄLIKÄSIÄ  JA  VARASTOINTIKULUJA. 
SAMLECON  mallit  DX-85  ja  DX-135  voidaan  liittää  melkein 
kaikkiin  markkinoilla  oleviin  mikroihin  plug-in  tyyppisen 

interfaceyksikön  avulla.   

DX-85 
DX-135 120 
120 

80 

132 

X X 

X — 

X X 

2543,— 4514,— 

UK  MANUFACTURED 

Nopeus  merkk./s Merkk./rivi 
T   raktoriveto 
Kitkaveto 

Epson/IBM  yhteensopiva 
Hinta  OVH  mk 
Interface:  Centr.  240,—  RS  232C  (2k  pusk)  500,— 
Commodore  64  570,—  ALENNUS.  30  %   Takuu  6   kk 

Varaa  kirjoittimesi  maksamalla  mk  500,—  ennen  20.10.85 
jolloin  seuraava  tilaus  lähtee  tehtaalle.  Toimitus  tapahtuu 
n.  2   kk  sisällä.  Soita  heti:  90-5625697. 

Maahantuonti  ja  huolto: 

Oy  BONTRONIC  Ab Äyri  polku  1   A,  00440  Helsinki 

  Meiltä  saa  myös  edullisia  VIDEOTEX  päätteitä. 

Laadun  vuoksi 

&TDK 
tietolevykkeet. 

M2D1S 

Nyt  verraton TUPLARAKKAUS 
Maahantuonti 

OY  TOP-MEMO  AB 

Puhelin  (90)563  3511 



ouean!!!m 
MEMOnCHMMlMfc 

Myynti: 

INFO-liikkeet,  VVuIff-yhtiöt  sekä 

valtuutetut  konttori-  ja  mikrotietokone- liikkeet  kautta  maan. 

Maahantuonti: *aEKnoComPtlTER  OY 
Atomitie  5   C 

00370  HELSINKI 

Puh.  90-562  6144 

'TÖPÄTKÖ 

S#*1 

.KOTIMIKROJEN 
KÄRKINIMI  PUDOTTI 

HINTOJA 

NYT  LAATUA  EDULLISESTI 

Nyt  hyvä  kotimikro  ei 
rasita  kukkaroa  sillä 
hinnat  putosivat  reilusU! 

Katso  paljonko  hyödyt 
uusista  hinnoistamme: 

MTX  500  maksaa  nyt  vain  1995,— 
MTX  512  maksaa  nyt  vain  2495, — 
RS  128  maksaa  nyt  vain  3995,— 

Memotech  tarjoaa  käyttäjälleen  muitakin  etuja  kuin  edullisen  hinnan.  Sitä  on  helppo  laajentaa 
taiperttesi  mukaan  sillä  siinä  ovat  kaikki  standardiliitännätjo  valmiina.  Memotechin  näppäimis- 

tössä ovat  myös  skandinaviset  merkit,  Ä   ja  Ö.  Näppäimistö  on  myös  ergonomisesti  oikein 
muotoiltu.  Memotechin  kuon  on  alumiinia,  jolloin  se  suojaa  laitetta  tehokkaasti  häiriöiltä  Eikä 
pidä  unohtaa  todella  laajaa  suomenkielistä  käsikirjaa,  joka  ei  taatusti  häpeä  muiden  rinnalla  Ja lopuksi:  Memotech  on  ainoa  kotimikro  joka  pystyy  tarjoamaan  nämä  edut! 

MEMOTECH 
Kotimikrojen  kärkinimi 

Maahantuoja:  ■   EKnoComPUTER  OY 
Atomitie  5   C   00370  HELSINKI 

Puh.  90-562  6144  Telex  121192  tcomp 



PRINTTI 
■   Mitä  radioamatööritoiminta 
oikein  on? 

Se  on  luvanvaraista  harrastus- 

toimintaa, jolle  on  asetettu  tietty- 
jä sääntöjä.  Luvan  radioamatööri- 

lähetinvastaanottimen  eli  rigin 

käyttöön  voi  Suomessa  saada  jo- 
kainen, joka  suorittaa  hyväksy- 

tysti Posti-  ja  Telehallituksen  jär- 
jestämän pätevyystutkinnon. 

Homma  siis  eroaa  huomattavasti 

LA-toiminnasta. 

Radioamatööriltä  eli  ’hamssil- 

ta’  vaaditaan  pätevyyttä  teknii- 
kassa, amatöörimääräyksissä,  ra- 

dioliikennöinnissä  sekä  sähkö- 
tyksessä. On  selvää,  että  näitä 

kaikkia  asioita  on  vaikea  opiskel- 
la itse.  Tätä  silmällä  pitäen  hams- 

sit  vetävät  kursseja,  joilla  val- 
mennetaan PTHin  tutkintoon. 

Nämä  kurssit  alkavat  yleensä 

syksyllä,  joten  jos  olet  kiinnostu- 
nut, voit  saada  lisätietoja  kurs- 

seista oman  kotisi  lähellä  Suo- 

men radioamatööriliitto  ry:  Itä. 

Entä 

tietokoneet? 

Miten  tämä  homma  sitten  liittyy 

tietokoneisiin.  Monet  varmaan- 
kin ajattelevat,  ettei  yhteistä  ole 

muu,  kuin  että  tietokoneet  saatta- 

vat häritä  vastaanottoa.  Yhteyk- 
siä on  kuitenkin  huomattavasti 

paljon  enemmän. 
PTH  vaatii  määräyksissä,  että 

jokaisen  hamssin  on.  pidettävä 

kirjaa  pitämistään  yhteyksistä. 

Homma  käy  tietenkin  hyvin  pa- 
perilla, mutta  kun  täytyy  kirjata 

yhteyksien  alku-  ja  loppuajat  se- 
kä vasta-aseman  tunnus  sekä  liu- 
ta muita  tietoja,  voidaan  apuna 

käyttää  tietokonetta.  Suunnitel- 
laan ohjelma,  joka  toimii  aseman 

lokikirjana  ja  tallettaa  tiedot. 

Toisaalta  tietokoneiden  no- 

peaa ja  tarkkaa  laskukykyä  voi- 
daan myös  hyödyntää.  Hamsseja 

kiinnostavat  erittäin  usein  pitä- 
miensä yhteyksien  pituudet  ja 

varsinkin  silloin,  jos  kilpailuti- 
lanteessa yhteyksien  pituus  rat- 

kaisee sijoittumisen,  on  huomat- 
tavasti mukavampaa  näpytellä 

mikroa  kuin  mitata  jokainen  yh- 

teys erikseen  kartalta. 
Radioamatööreillä  on  myös 

omia  satelliitteja,  joiden  kautta 

he  voivat  pitää  yhteyksiä.  Näiden 
satelliittien  kuuluvuus  kunakin 

hetkenä  riippuu  satelliittien  si- 
jainnista, ja  tämän  laskemisen 

tietokone  hoitaa  nopeasti  ja  tar- 
kasti. 

Samassa  yhteydessä  tietokone 
voi  ohjata  antennia  seuraamaan 

satelliitin  liikkeitä.  Laskuohjel- 
maan tarvitaan  muutamia  lisäyk- 

siä ja  koneeseen  tarvitaan  itse  ra- 
kennettu tai  kaupasta  ostettu  lisä- 

laite, jonka  kautta  antennirootto- 
reiden  ohjaus  tapahtuu. 

Myös  muita  laitteita  voidaan 

ohjata  mikron  avulla.  Uusimmis- 
sa rigeissä  on  nykyisellään 

yleensä  liitäntä,  jonka  kautta  sitä 

voidaan  ohjata  mikrolla. 

Näihin  tarkoituksiin  tietokone- 
laitteiden  ei  vielä  tarvitse  olla 
kovin  monimutkaisia.  Esimerkik- 

si Vic-20  pystyy  toimimaan  erit- 
täin monipuolisena  ohjaimena. 

Radioamatööri-lehdissä  jul- 

kaistaan jatkuvasti  mitä  erilaisim- 

pia ohjelmia  kaikille  yleisille  tie- 
tokonemerkeille.  Commodore 

64  ei  tässä  tee  poikkeusta.  Sille 
on  saatavissa  esimerkiksi  moduu- 

liohjelma,  joka  simuloi  radio- 
amatöörien sähkötyskilpailua. 

Pelaaja  voi  siirtää  itsensä  mi- 
hin kohtaan  tahansa  maapallolla, 

ja  aloittaa  yksityisen  kilpailun- 
sa”. Tästä  on  hyötyä  henkilöille, 

jotka  valmentautuvat  juuri  kilpai- 
lemaan, tai  henkilöille,  jotka 

ovat  lähdössä  johonkin  eksootti- 
seen maahan  pitämään  yhteyk- 

siä. Ohjelma  näet  huomioi  myös 

paikallisen  kuuluvuuden. 

Sähkötystä 

TEKSTI:  NORRIE  KELZENBERG 

RADIOAMATÖÖRIT 
JA 
TIETOKONEET 

mikrolla 

Hamssi  voi  pitää  yhteyksiä  mo- 
nilla eri  tavoilla.  Kaiketi  ainoa 

yhteydenpitomuoto,  jossa  mikroa 
voidaan  suoraan  hyödyntää  on 

puheyhteys.  Tosin  olen  jo  itse 
kuullut  puhesyntetisaattoreita 

käytettävän.  Sähkötyksen  lähet- 
tämiseen ja  vastaanottamiseen 

tietokonetta  voidaan  käyttää  hy- 
vin helposti. 

Sähkötys  on  ykkösten  ja  nol- 
lien kombinaatio,  joten  oikeas- 

taan ei  tarvita  kuin  ohjelma,  joka 

muuttaa  syötetyn  bittijonon  ruu- 
dulle tulostettavaksi  tai  lukee 

näppäimistöltä  tekstiä  ja  muuttaa 
se  sähkötysmerkeiksi. 

Yhtäläisesti  myös  radiokauko- 
kirjoitus  eli  RTTY  signaalin 
muuttamiseen  tietokonemuotoon 

on  helposti  saatavilla  sopivat  oh- 

jelmat. 
TV-lähetykset  ovat  taas  asia 

aivan  erikseen.  Mikrot  tuottavat 
videotasoista  kuvasignaalia,  joka 

voidaan,  modulaattorin  sijasta 

syöttää  rigiin  ja  lähettää  maail- 
malle. Jokainen,  joka  on  vähän- 

kään tutkinut  oman  mikronsa  gra- 
fiikkaominaisuuksia,  on  varmaan 
huomannut  mahdollisuuksien 

olevan  miltei  rajattomat.  Erityi- 
siä ATV-(AmateurTeleVision) 

kuvan  tuotto-ohjelmia  on  kehitel- 

ty ainakin  ZX  Spectrumille,  mut- 
ta varmasti  myös  monelle 

muulle. 

Tietopaketteja 

ympäri  vuoden 
Uusimpana  alueena  tietokonei- 

den ja  rigien  yhteydessä  voisi 
tarkastella  monelle  modernistille 

varmaankin  tuttua  pakettiverk- 

koa. Radioamatöörit  ovat  kehittä- 

neet systeemin,  joka  vastaa  suu- 
ressa määrin  toiminnallista  puhe- 

linpaketti  verkkoa.  Ratkaisevana 
erona  on  kuitenkin  se,  että  yh- 

teydet eivät  kulje  puhelinlankoja 

myöten,  vaan  radioteitse. 
Verkko  saatetaan  tietojeni  mu- 

kaan toimintaan  VHF-alueella  ja 
amerikkalaiset  hamssit  aikovat 

jopa  lähettää  satelliitin  maata 
kiertävälle  radalle.  Tämän  satel- 

liitin kautta  esimerkiksi  Suomes- 
ta voi  lähettää  tietopaketteja  ym- 

päri maailmaa  ja  saada  teknisiin 

ongelmiin  ja  kysymyksiin  vas- tauksia vaikka  maapallon  toiselta 

puolelta. 

Näistä  esimerkeistä  havaitsee, 

että  oikeastaan  vain  mielikuvitus 

voi  asettaa  rajoja  tietokoneiden 
ja  radiolaitteiden  yhteiskäytölle. 

Itse  suoritin  pätevyystutkintoni 
keväällä  1981,  eikä  kulunut  pit- 

kää aikaa  siitä,  kun  minulla  oli 
ensimmäinen  tietokone  työpöy- 

dällä. Silloin  se  oli  Telmac  1800, 

koska  siihen  varani  riittivät,  mut- 
ta ajat  muuttuvat  ja  nyt  pöydällä- 

ni on  hyvin  laajennettu  SV-328. 
Laitemerkin  valitsin  sen  takia, 
koska  hamssisoftaa  on  paljon 

CP/M-järjestelmän  alaisena,  ja 

SVI:n  levyaseman  mukana  toimi- 
tetaan CP/M-käyttöjärjestelmä. 

Omien  hamssiohjelmien  teon 
kannalta  myös  koneen  laaja  basic 
vaikutti  valintaani. 

Harrasteena  mikroilu  ja  radio- 
amatööritoiminta ovat  molemmat 

hauskoja  ja  antoisia,  mutta  tupla- ten hauskempia  hetkiä  saa,  jos 

uskaltaa  yhdistää  nämä  kaksi  har- rastetta. 

Jos  olet  kiinnostunut  radio- 
amatööritoiminnasta  enemmän, 

niin  otapa  rohkeasti  yhteyttä  Suo- 
men Radioamatööriliittoon. 

Osoite  on  PL  44,  00441  Helsinki 

ja  puhelin  90-562  5973. 
Radioaallot  eivät  tunne  rajoja  eivätkä  esteitä. 
Mikä  on  mieltä  kiehtovampaa  kuin  pitää 
yhteyksiä  eksoottisiin  maihin?  Ei  mikään!  On 
mukavaa  liikkua  radioaalloilla,  kun  tietää,  ettei 
kukaan  ole  eriarvoisessa  asemassa,  vaan 

kaikki  ovat  tasa-arvoisia.  Ihon  värillä, 
uskonnolla,  iällä  eikä  millään  muulla 
arvoasteella  ole  merkitystä.  On  presidenttejä, 

duunareita,  professoreita  ja  koululaisia -ja 
kaikilla  samat  oikeudet.* 

V 

A 
\ HAM  RADIO.  FOR  INTERNATIONAL  FRIENDSHIP  W 

Radioamatöörit  \ SIVUSSA 
saavat  \ 
vahvistuksen  \ 

yhteyksistään  \ Island  of  Gotland 
QSL-korteilla.  \ Sweden Innokkaalla  \ 
hamssilla  \ 

kortteja  on  ^ 

kolkilta. 



TEKSTI:  SILJA  LINKO-LINDH  KUVAT:  REIJO  TELARANTA 

Tietokoneista  mitään 

ymmärtämättömän  mutta  niitä 
välttämättä  tarvitsevan  haaveissa  on 
laite,  josta  ei  oikeastaan  tarvitsekaan 
mitään  tietää.  Kunhan  käyttää. 
Apricot  F1  e   on  tullut  lähes  kotimikron 
hinnalla  toteuttamaan  tätä  haavetta, 
mutta  onnistuuko  se  siinä? 

8086,  kellotaa- juutta 4.77  MHz, 
256  kiloa  RAMiaja 

3.5  tuuman  31 5-ki- loinen  levyasema, 

siinä  Apricotin 

PASIANSSI dot,  joihin  sopii  li- 
sätä 80  merkin  ri- 

vinleveys  ja  enim- 
millään 640x256 

pisteen  erottelu* 

Fl 

le  riitä.  Poikittainkaan  keskusyk- 
sikköä ei  voi  sijoittaa,  koska  eri 

toimintoledit  ovat  levyasemaluu- 
kun  vieressä  eivätkä  näppäinpöy- 
dässä. 

Apricotin  näppäimistö  on  ke- 
peä monessa  mielessä.  Sen  voi 

huoletta  kaapata  syliinsä  naputet- 

tavaksi. Näppäintuntuma  on  ke- 
vyt eikä  takojille  tarkoitettu,  ja 

näppäimet  on  upotettu  tasapäi- 
seksi  rivistöksi  ilman  keskinäisiä välejä. 

Näppäinpöydän  yläreunaa  voi- 
daan nostaa  paremman  kirjoitus- 

asennon  saamiseksi.  Raskaskou- 
raiset  naputtelijat  saavat  tällöin 
koko  näppäimistön  notkumaan, 
joten  ergonominen  työasento, 
jossa  käsiä  ei  tueta  näppäinpöy- 

tään,  on  mitä  suositeltavin. 

Harmaa  numeronäppäinsaare- 
ke  toimii  hiiren  korvikkeena  Ac- 

tivity-ohjelmassa  muutamin 

poikkeuksin.  Funktionäppäimis- 
tössä  on  kaikki  tarpeellinen  ja 

näppäinmäärittely  oman  maun 
mukaan  antaa  lisämahdolli- 
suuksia. 

Päässälaskun  jo  unohtaneelle 

Apricot  muuttuu  hetkessä  laski- 
meksi muisteineen  kaikkineen. 

Löydettävää   
riittää 

Hyötytyökaluksi  kokemattomalle 
Apricot  Fle  sopeutuu  siis  varsin 
nopeasti.  Vähän  enemmän  aikaa 

ja  löytöretkiä  vaatiikin  sitten  pa- 
neutuminen MS-DOS-käyttöjär- 

jestelmään  ja  GWBasiciin  sitten 
kun  ensikäyttäjä  kiinnostuu  siitä 

puolesta. 
Tutkijalle  tulee  vastaan  basi- 

cissa  luonnollisesti  koneen  omia 

omituisuuksia.  Yksi  ensimmäi- 
sistä on  Apricotin  tapa  päivittää 

funktionäppäinten  toiminnoista 
kertovaa  riviä  ruudun  alareunas- 

sa, kun  näyttö  täyttyy.  Kun  rivi 

on  näkyvissä  ruudun  scrollaus  hi- 
dastuu kymmenkertaisesti. 

GWBasic  on  Microsoftin  työtä 

siinä  missä  Mbasic  ja  MSX-ba- 
sic.  Ihmekö  sitten,  että  GWBasi- 

cissa  Apricotin  tapaan  on  yhtäläi- 

Apricot Fle:n  mukana  tulee  pe- 
rushinnalla monitoria  lukuunotta- 

matta kaikki  alkuun  pääsyn  kan- 
nalta tarpeellinen.  GWBasic, 

tekstinkäsittely,  taulukkolasken- 

ta, kalenteri,  piirrosohjelma,  tie- 
toliikenneohjelma sekä  laitteen 

käyttöön  likeisesti  liittyvä  Acti- 
vity-ohjelma. 

Koko  ihanuuden  voi  ajaa  ni- 
menomaan Activityn  kautta  valit- 

semalla kulloinkin  tarpeellisen 
ikonin.  Alkajaisiksi  laite  opettaa 
käyttäjäänsä  Activityn  alaisella 

opastusohjelmalla,  Tutorilla,  jos- 
sa rekka  ajaa  ruudun  yli  pudotel- 
len osasia  käyttäjän  ihailtavaksi. 

Jo  muutaman  tunnin  kokeilu 
antoi  kaksi  tulosta.  Normaalilla 

järjellä  varustettu  ensikäyttäjä 

kykenee  Activityn  avulla  aja- 
maan mukana  tulevan  varusoh- 

jelmiston tietämättä  aprikoosis- 

taan” yhtään  mitään.  Samalla  on 
varauduttava  kiusalliseen  pasi- 

anssiin eri  levyille  hajautettujen 
osioiden  yhteensovittamiseksi. 

Formatoituna  315  kilon  levyka- 
pasiteettiin  ei  voida  mahduttaa 

kaikkea,  jolloin  levyjen  välillä 
sekoileminen  on  tarpeen. 

Apricot  sallii  liki  kaikkien  ole- 

tusarvojensa  muutoksen  kirjasin- 
tyypistä alkaen.  Voidaan  vaihtaa 

näppäintoimintoja,  tuottaa  omia 

ikoneja  ja  siirtää  kirjoitin  toimi- 

maan Centronics-portin  sijasta 
RS-väylän  kautta.  Toimituksessa 
kokeiltiin  nimenomaan  väylä- 
vaihdosta  ja  kävihän  se,  mutta 

touhussa  tarvittiin  kylmää  päätä 
ja  sorminäppäryyttä  seilattaessa 
tarpeellisten  levyjen  välillä. 

Toisin  sanoen  lisälevyasema 

alkaa  näyttää  välttämättömältä 

melko  pian.  Toinen  3.5-tuumai- 
nen  maksaa  noin  4   800  markkaa 

ja  5.25-tuumainen  mm.  IBM-tie- 
dostoyhteensopivuuden  varmis- 

tamiseksi kipuaa  noin  6   500 
markkaan. 

Auttavainen   
tekstinkäsittelijä 
Tekstinkäsittelyohjelmat,  jotka 
sallivat  koko  kuvaruudun  editoin- 

nin ja  lohkokäsittelyn,  eivät  kos- 
kaan ole  yhtä  yksinkertaisia  kuin 

kirjoituskone.  Mieleen  painetta- 
via ohjauskoodeja  riittää  ensi  al- 

kuun liiaksi  asti. 

Apricotin  SuperWriter  selviy- 
tyy tehtävästään  ensikäyttäjän 

teksturina  kunniallisesti.  Se 
muistuttaa  monilta  osiltaan 

WordStaria,  mutta  ohjautuu  ko- 
nekohtaisena ohjelmana  yksin- 
kertaisemmin ja  auttaa  käyttä- 

jäänsä HELP-funktionapin  takaa 
aina  tarvittaessa. 

Yhtä  näppäräkäyttöinen  on  Su- 
perCalc,  mutta  Diary-päivyrioh- 
jelmaa  piti  ohjekirjasta  huolimat- 

ta jonkin  verran  pohdiskella.  Se 
vaati  koko  laitteelle  ominaisen 

ahaa-elämyksen  ja  herätti  uuden 
tarpeen:  hiiren.  Päivyriohjelma 

ei  suostu  tottelemaan  Acticity- 
ohjelman  muuten  hyväksymiä 
numeronäppäimiä  ohjaiminaan, 

joten  kaikki  käskyt  on  kirjoitetta- 
va. Se  hidastaa  allakan  selausta 

ja  täyttöä. 

Diarya  jonkin  verran  laajempi 

SuperPlanner  osoitekalenterei- 

neen  ja  päiväkirjamerkinnät  tar- 
joavine  virityksineen  kieltäytyi 

toimimasta  ja  tarjosi  I/O  file  erro- 

ria.  Lyhyt  perehtyminen  ohjel- 
maan ennen  sen  tilttausta  puhui 

kuitenkin  helppokäyttöisyyden 

puolesta. Samantyyppisen  niskuroinnin 
vuoksi  Sketch-piirrosohjelmasta 
ei  saatu  käytännön  kokemusta. 

Ohjekirjan  komennoista  ja  koko 
laitteen  ikonitekniikan  selkey- 

destä päätellen  Apricot-Rem- 
brandtiksi  ^ryhtyminen  ei  tuottane 
vaikeuksia. 

Mukana  tulleilta  levyiltä  pal- 

jastui myös  tietoliikenneohjelma 

Async,  jossa  on  mahdollisuus 
kommunikoida  myös  tietynmerk- 
kisten  koneiden  kuten  Applen, 

IBM  PC:n  ja  Siriuksen  kanssa. 
Kaikkien  parametrien  asettelu 

käy  kohtuullisen  notkeasti,  ja  oh- 

vehje" 

Ulkoiselta  muotoilultaan  Apricot 

Fle  on  markkinoiden  sievimpiä  - 

jos  näin  naisellista  ilmaisua  tieto- 
koneista voi  yleensäkään  käyt- 

tää. 

Keskusyksikkö  on  20  senttiä 

leveä,  mutta  vastapainoksi  neli- 
senkymmentä senttiä  syvä.  Se  on 

muotoiltu  hyväksymään  kannel- 
leen laitteen  oma  monitori  ja 

vaatii  työpöydältä  tilaa  toiseen 
suuntaan  kuin  mihin  yleensä  on 

totuttu.  Vanhanaikainen  kirjoi- 

tuspöydän ”konesiipi”  ei  laitteel- 

</ Keskusyksikön 
virtakaapelin  sekä 

monitorin  vaati- 

mien johtojen  li- 
säksi Apricotin  ta- 

kapanelissa  on 

standardit  RS232- 

ja  Centronics-por- tit.  Sivulla  on  puo- 

lestaan laajennus- 

portti.  (Keskusyk- sikön syvyyden 

vuoksi  koko  lait- 

teiston virtakytki- 
meen  ulottuminen 

vaatii  hieman  ve- 
nymistä.) 

jelma  sallii  sekä  tiedostojen  lähe- 
tyksen että  vastaanoton.  Toivoa 

sopii,  että  koneen  ohjekirjoihin 
lisätään  vaikkapa  vain  moniste 

Asyncin  käytöstä.  Kommuni- 
kointia tuntemattomalle  ohjelma 

ei  ilman  apua  aukene. 

Nätti 

Apricot  Fle 
testissä 

■   ”Ensikäyttäjällekin  voidaan 
myydä  kunnon  kone,  joka  ei  vuo- 

dessa lopu  kesken”,  perusteli 
Rautakirjan  Timo  Luotonen  Ap- 

ricot Fle:n  hämmästyttävää 
7   950  markan  hintaa. 

Hieman  liioitellen  ensikäyttä- 
jälle on  nyt  tarjolla  16-bittinen 

MS-DOS-käyttöjärjestelmän  ko- 
ne, 256  kiloa  RAMia  ja  yksi  3.5 

tuuman  levyasema  hinnalla,  joka 

vastaa  laitteen  jatkolaajennuk- 
sessa  pelkästään  yhden  levyase- 

man hintaa. 

Entä  loppuuko  kone  kesken? 

Onko  se  helppokäyttöinen  ihmi- 
selle, joka  ei  tietokoneista  mi- 

tään tiedä? 

Molempiin  kysymyksiin  voisi 
vastata  sekä  kyllä  että  ei. 

"Rekallinen"   tavaraa 

<—  Näppäimistös- 

sä ovat  skandinaa- 
viset merkit  pai- 

koillaan ja  eri  va- 

rusohjelmissa  ke- 

peästi toimivat 
funktionäppäimet. 

Näppäinpöytä  voi- 
daan liittää  kes- 

kusyksikön valo- 

kaapelilla tai  luot- 

taa “langattomaan” 
infrapunaohjauk- 
seen. 

Apricotin  keskusyksi- 
kön syvyys  41 .5  cm  on 

melkein  yksi  yhteen 

näppäimistön  levey- 
den, 44  cm,  kanssa. 

Mitat  asettavat  vaati- muksia työtilalle, 

vaikka  laite  muuten 

onkin  näpsäkästi 

muotoiltu. 

syyksiä  molempiin.  Lähinnä  gra- 
fiikka tuo  mieleen  MSX-basicin. 

MS-DOSin  polut  ryydittävät  ko- 
konaisuutta directoryn  käsittely- 

komentoineen. 
Mbasic  on  yleisesti  käytetty  ja 

melko  laaja.  Käskyjä  on  runsaasti 

ja  pääosiltaan  kaikilla  tekee  jota- kin. Grafiikka  on  selkeä  ja  käs- 

kyissä vältetään  runsaat  paramet- 
rikasat  mm.  koordinaattien  ilmai- 

sulla sulkeissa. 

GWBasicin  grafiikka  tarjoaa 

monipuoliset  mahdollisuudet: 

ympyrät,  laatikot,  kaaret,  väri- 
tyksen ja  alueiden  täytön  myös 

itse  määritellyillä  8x8  pisteen 

merkeillä.  Monipuolisuuden  vas- 
tapainona onkin  sitten  hitaus. 

GWBasic  on  varsin  yleinen 

MS-DOS  koneissa.  Palaamme 

siihen  seuraavassa  numerossa 

käsky  taulukoin  ja  nopeustestein. 

Kaiken   

kaikkiaan 

Apricot  Fle  vastaa  markkinoijan 

näkemystä  ”kunnon  koneesta  en- 

sikäyttäjälle” muutamin  varauk- sin. Ensinnäkin  7   950  markan  pa- 

ketissa ei  ole  monitoria.  Compo- 
site  video  sallii  muunkin  näytön 

kuin  Apricotin  oman  monitorin, 
mutta  kotona  olevien  ruutujen 

sopivuudesta  on  syytä  varmistua 
etukäteen. 

Aloittelija  pääsee  Apricotilla 

ja  sen  Activityllä  nopeasti  kiinni 

hyötykäyttöön,  mutta  ilman  kir- 
joitinta jäädään  puolitiehen.  Va- linnan varaa  markkinoilla  on,  ja 

Apricot  lisää  sitä  väylävalintoi- 
neen  ja  niiden  muuttelumahdolli- suuksineen. 

Joustava  hyötykäyttö  vaatii 

jossakin  vaiheessa  toista  levyase- 
maa. Apricotin  merkkilaajennuk- 

set  ovat  varsin  hintavia.  Tosin 

yhdelläkin  asemalla  tulee  toi- 
meen menemällä  suoraan  käyttö- 

järjestelmästä ohjelmiin  Activi- 
tyn ohittaen  ja  tiedostojen  ekono- misella uudelleenjärjestelyllä. 

Apricotilla  on  kiitettävä  ohjel- 
mavalikoima hyötykäytön  eri 

alueilta  eli  siinä  suhteessa  käyttä- 

jä ei  jää  pulaan.  Pelihimon  tyy- 
dyttämiseksi on  sen  sijaan  luotet- 

tava lähinnä  omiin  voimiin,  vaik- 

ka pelejä  yritetään  markkinoijan 
ilmoituksen  mukaan  myös  saada 

tarjolle. Edistyneen  harrastajan,  joka 

tähyää  nimenomaan  MS-DOS- 
konetta,  kannattaa  vilkaista  Apri- 
cotia  toiseenkin  kertaan.  Jo 

aiemmin  karttunut  kokemus  hel- 

pottaa löytöretkiä  ”aprikoosin” mahdollisuuksiin. 
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Omien  ohjelmien  teko  on 
kivaa,  mutta  aikaavievää.  Mikään 
ei  ole  niin  harmittavaa,  kuin  aloit- 

taa kaikki  uudelleen  alusta.  Pieni- 
kin virhe  disketissä  riittää  tuhoa- 

maan ohjelmasi  tai  mielipelisi. 
Scotch-disketin  on  läpäistävä 

327  erilaista  testiä  ennenkuin  saat 

sen  käyttöösi.  Siksi  Scotch-diske- teillä  on  10  vuoden  takuu.  Scotch 

on  edelläkävijä  diskettien  suunnit- 
telussa. Ammattilaiset  käyttävät 

Scotch-diskettejä,  miksi  bittinik- 
kari tyytyisi  huonompiin. 

Hae  takuuvarmat  Scotch-dis- 
ketit  lähimmältä  Scotch-jälleen- 

myyjältä. 
Suomen  3M  Oy 
Sinimäentie  6 

02630  Espoo 

puh.  (90)  520011 

fr 

A-Video- 
klubipisteet: 
Espoo:  Maxi-Markct  Leppävaara,  Laa- 

mgm  tuvideo  Kuu  n   kehrä  4,  Forssa:  Video- 
mesta  Oy  Kartanonkatu  6,  Helsinki: 
Centrum  Hakaniemi,  Eka-Market 

■   Kannelmäki,  Eka-market  Itäkeskus, 

%   ̂    Marmorivideo  Keskuskatu  6,  Vidiootti 
m   Sturenkatu  26,  Videomesta  Oy 

Käpyläntie  8,  Hyrylä:  Videomesta 
Kauppatie  6,  Hämeenlinna:  Hämeen 

levy  ja  kasetti  Sibeliuksenkatu  11,  Iisalmi:  Iisalmen  Video 
Rent  Center  Savonkatu  22,  Imatra:  Imatran  Videocenter 

Tainionkoskentie  8,  Jurva:  Finnkasetti  Ky,  Jyväskylä:  Viih- 
deasema  Videovirta  Oy  Vapaudenkatu  49—51  No.  1   Video 
Yliopistonk.  18,  Järvenpää:  Videomesta  Oy  Alankotie  1, 

Kajaani:  Video-Syndikaatti  Pohjolankatu  19,  Kauhajoki: 

Finnkasetti  Ky  Topeeka  39,  Kemi:  Video-Syndikaatti  Kaup- 

pakuja 19,  Kerava:  Videomesta  Kauppa-aukio  6,  Klauk- 
kala: Klaukkalan  Videopörssi  Kiikkaistenkuja  21,  Kotka: 

Video-Syndikaatti  Itäkatu  7,  Kokkola:  City-Video  Lempo- 
nen  Isokatu  1,  Kouvola:  Video-Syndikaatti  Salpausselänkatu 

23,  Kuopio:  Oscar-Video  Ky  Kauppakatu  32,  Video-Syndi- 
kaatti Kuninkaankatu  20,  Kurikka:  Finnkasetti  Ky  Keskus- 

puistikko  30,  Kuusankoski:  Videomesta  Oy  Valtakatu  70, 
Lahti:  Videomesta  Oy  Hämeenkatu  15,  Lappeenranta: 
Lappeenrannan  rautakauppa  Kauppakatu  32,  Lohja:  Lohjan 
Video  Laurinkatu  49,  Loviisa:  Stehar-Video  Sibeliuksenkatu 
3,  Mikkeli:  No.  1   Video  Maaherrank.  30,  Nokia:  Viihde- 

Shop- Ky  Härkitie  10,  Orimattila:  Videomesta  Oy  Erkontie 
25,  Oulu:  Videoteek  Koskitie  22,  Oulun  Videokeskus  Tori- 
katu  64,  Pieksämäki:  Riski  Pisnes  Keskuskatu  6-9,  Pori: 
Porin  Videokeskus  Nortamonkatu  1,  Porvoo:  Videomesta 

Oy  Lundinkatu  6-8,  Raisio:  Raision  Antikvariaatti  Kauppa- 
katu 3,  Rauma:  Musiikkikellari  Kuninkaankatu  25,  Rova- 

niemi: Aimo  Vesala  Ky  Kansankatu  11,  Rovaniemen  Video- 
keskus  Maakuntak.  24,  Salpakangas:  Videomesta  Oy 

Rakentajankatu  8,  Savonlinna:  Videorengas  Kirkkokatu  9, 

Seinäjoki:  Finnkasetti  Ky  Vapaudentie  60,  Seinäjoen  video- 

piste  Kauppakatu  3,  Suolahti:  Suolahden  kirjakauppa  Ase- 
makatu 12,  Tampere:  Videorengas  Tuomiokirkonkatu  25, 

Videoviihde  Okero  &   Niemi  Oy  Insinöörinkatu  23,  Tornio: 

Tornion  Video  &   Hifi  Ky  Hallituskatu  2,  Turku:  PR-Video 
Ky  Itäkeskus,  Vaasa:  Video  House  Kauppapuistikko  35, 

Videoland  Hovioikeudenpuistikko  11,  Video-Syndikaatti 
Hietasaarenk.  18,  Vantaa:  Video-Kymppi  Oy  Virpikuja  5, 

Video-Syndikaatti  Kuriiritie  52,  Video-Syndikaatti  Leinikki- 
tie  22,  Sunfilms  Mantelikuja  1,  Varkaus:  VideöWarkaus  Pet- 
roskoinkatu  14,  Äänekoski:  Ääneviihde  Nahkala&Kump. 
Siltakatu  7. 

A-videoklubipisteen 

tunnistat  tästä  merkis- tä. Poikkea  sisään  ja 

liity  jäseneksi. 

Tarkemmat  liittymisohjeet  saat 
kaikista  oheisista  klubipisteistä. 
Kannattaa  toimia  heti! 

i 
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Kotimikro  on  melkein 
kuin  lemmikkieläin. 

Se  ei  pureskele  jalkineita 
eikä  tee  lätäköitä,  mutta 
se  vaatii  runsaasti 

huolenpitoa  ja 
valvottaa  öisin. 

Se  vie  isäntänsä  kaiken 

huomion  ja  muuttaa 
hänen  olemustaan 

tavalla,  joka  muun 
perheen  on  syytä  tuntea 
-   mielenrauhansa  ja 
mikroisännän 
onnellisuuden  vuoksi. 

■   Mikrolemmikki  käyttäytyy  eri 
perheissä  eri  tavalla  eli  toisaalla 
ollaan  vahvoilla,  toisaalla  taas  ei. 

Yleensä  ei. 

Jotta  mikrolapsen  vanhempana 
tietäisit,  miten  heikosti  sinulla 

menee,  olemme  laatineet  lyhyen 
testin.  Sen  kysymyksiin  vasta- 

taan joko  kyllä  tai  ei. 

1.  Uskotko,  että  pelkkä  mikro 
riittää? 

2.  Onko  mikron  isäntä  ryhty- 
nyt puhumaan  kieltä,  jota  et  ym- 

märrä? 

3.  Onko  mikron  isäntä  ryhty- 
nyt puhumaan  laitteista,  joita  et 

luullut  olevan  olemassakaan? 
4.  Ovatko  nämä  kummalliset 

vekottimet  ilmestyneet  mikro- 

isännän  syntymäpäivä-  ja  joulu- 
lahjalistoihin? 

5.  Kuvitteletko  voivasi  mennä 

mikrokauppaan  ostamaan  listan 
mukaisia  tarvikkeita  ilman,  että 

puodin  ilmapiiri  saa  katseesi  ha- 
rittamaan? 

Jos  vastasit  kyllä  neljään  en- 
simmäiseen kysymykseen,  olet 

mikrolapsen  sielunelämää  luo- 
taavan kurssimme  tarpeessa. 

Jos  vastasit  vain  viidenteen 

kysymykseen  myöntävästi,  mik- 
rosta on  ilmeisesti  tulossa  sinun- 

kin lemmikkisi. 

Jos  kyllä-  ja  ei-vastauksia  on 
sikin  sokin,  olet  pulassa. 

Mikäli  vastasit  neljään  ensim- 
mäiseen kysymykseen  ei,  olet 

mikrolapsi  ja  siten  luvattomassa 

puuhassa:  tämä  juttu  on  tarkoitet- 
tu vain  vanhemmille. 

Oppitunti  1 :   
Tunnusta  tosiasiat 

Viisaan  ja  neurooseja  kaihtavan 
mikrovanhemman  kultaisin  sään- 

tö kaikissa  tilanteissa  on  pohjaton 
rehellisyys  omaa  itseänsä,  mik- 
roisäntää  ja  itse  mikroa  kohtaan. 

Tosiasioiden  tunnustaminen 

alkaa  yksinkertaisesta  kokeesta: 

jos  et  kykene  käynnistämään 
lemmikkiä  ilman  voimasanoja  ja 
mikroisännän  sääliviä  katseita, 
nöyrry  ajoissa.  Et  tiedä  mikrosta 
mitään.  Myönnä  se  kaikille. 
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loihin  työnnetyt  kynänpätkät, 

plyyshisohvassa  lojuva  juotin  ja 

lattialle  kylvetyt  juotostinan  mu- ruset. 

Oppitunti  5:   

Varo  vähättelyä 

Jos  isäntä  ei  itse  ole  saanut  valita 

lemmikkinsä  rotua,  olet  vaikeuk- 
sissa. Sinun  tai  sukusi  valitse- 
masta laitteesta  löytyy  kolmessa 

kuukaudessa  niin  paljon  puuttei- 
ta, että  konekanta  on  uusittava 

viimeistään  seuraavana  merkki- 

päivänä. 

Mikäli  laitevalinta  on  itse  isän- 

nän, varo  kieltäsi. 

Vaikka  näyttö  olisi  televisio- ruudussa värisevä,  epäselvä  ja 

kiinalaisia  kirjoitusmerkkejä 

muistuttava,  vika  ei  missään  ta- 
pauksessa ole  mikron.  Älä  siis 

sano  mitään  siihen  viittaavaa- 

kaan,  koska  syy  kuitenkin  on  tu- literän televisiosi. 

Mikäli  kalliisti  hankittu  levy- 

asema höyryää  ja  ronksuttaa  huo- 
lestuttavalla äänensävyllä,  asias- 

ta ei  kannata  huomauttaa.  Parkin- 
sonin taudin  oireet  kuuluvat  tie- 

tysti asiaan. Jos  laite  lonksuttaa  lyhyttä  oh- 

jelmanpätkää 20  sekuntia  eli 
mielestäsi  sangen  sukkelaan,  älä 
intä  vastaan,  kun  isäntä  pitää 
hommaa  hitaana.  Hän  tietää,  että 

tietokoneiden  tulee  tehdä  työnsä 

joko  kolmessa  sekunnissa  tai  kol- 
messa tunnissa  mutta  ei  missään 

ajassa  siltä  väliltä. 
Älä  lue  isännälle  ääneen  mui- 

den merkkien  kiittäviä  arvostelu- 

ja äläkä  vertaa  muiden  laitteiden 
ominaisuuksia  kotona  olevan 

lemmikin  tapoihin.  Aiheutat  vain 

perheriidan. 
Oppitunti  6:   

Ymmärrä  termejä 

Välttyäksesi  mikroisännän  sääli- 
viltä katseilta,  hanki  kautta  ran- 
tain tieto  muutamista  slangisa- 

noista. 

Opi  ymmärtämään,  että  tus- 
kaantuneen isännän  huokaisu  ”se 

kaatui  taas”  ei  tarkoita,  että  lait- 

teisto näppäimineen  ja  oheis- 
värkkeineen  olisi  kiikkerä  ja  aina 
naamallaan. 
Kun  isännällä  on  imurointi 

kesken,  älä  tajua  ilmaisua  sii- 
voukseen liittyväksi  mielenhäiri- 

öksi. 

Mikäli  jälkeläinen  ilmoittaa 
lähtevänsä  hakemaan  sorsaa,  hän 

ei  ole  perustamassa  lintutarhaa. 
Jos  kuulet  mikroisännän  tuskit- 

televan  modeemiyhteyden  pääs- 

sä olevan  yksilön  tahmaisuutta, 

hän  ei  ole  soittamassa  marmela- 
ditehtaaseen. 

”Onneton  ruisku”  ei  merkitse 

äkillisiä  palontoijuntatoimia  lem- 
mikin olinpaikalla. 

Vaikka  isännän  puhinoista  tart- 
tuu korvaasi  sana  diski,  hänestä 

ei  ole  tulossa  tiskausintoista  suo- 
menruotsalaista. 

Mikäli  osaat  sopivassa  tilan- 

teessa kysäistä,  vieläkö  mikro- isäntä  ”vääntää  basukkiprogea 

vai  joko  olet  ryhtynyt  lispaa- 
maan”,  saatat  nauttia  ainakin  vä- 

häistä arvonantoa  -   seuraavaan 
täydellistä  ymmärtämättömyyttä 

heijastavaan  mokaukseesi 
saakka. Viimeinen   

oppitunti: 
Jotta  olisit 
vahvoilla 

Siltä  varalta,  että  haluat  säilyttää 
auktoriteettisi  perheessäsi  myös 

mikroasioissa,  on  olemassa  vain 

yksi  tie:  hanki  ihan  oma  kotimik- 

ro ja  mene  kursseille.  Et  kuiten- kaan ole  enää  itseopiskeluiässä. 
Jotta  aviopuolisosi  voisi  sen 

jälkeen  huolehtia  mikro-onnelli- 
suudestasi, luetuta  tämä  kurssi 

hänellä. 

Mikäli  siippakin  ottaa  vakavas- 
ti viimeisen  oppituntimme  oh- 

jeen, olette  pulassa  koko  perhe. 

PS. 

Mikäli  joku  ihmettelee,  miksi 

tässä  kurssissa  on  jatkuvasti  käy- 

tetty sanaa  ”mikroisäntä”,  huo- 
mautamme, että  ”mikroemän- tien”  vanhempia  varten  ei  juuri 

tarvita  onnellistuttamiskursseja. 

Muistakin  syistä  kuin  pelkästään 

siksi,  että  emäntiä  olisi  niukan- laisesti... 

kamies  vaati  eräässä  liikkeessä 

takuuseen  vedoten  levyaseman 
vaihtoa  tai  pikaista  korjausta, 
koska  mikään  levy  ei  toiminut. 

Pitkällisen  selvittelyn  jälkeen  kä- 
vi ilmi,  että  mies  oli  ostanut  vain 

levyaseman  eikä  mikroa  lain- 
kaan... 

Siinä  vaiheessa,  kun  katsot 

mikrolemmikin  jo  vieneen  va- 
roistasi kohtuuttoman  osan,  isän- 

tä ilmaantuu  perustelemaan  mo- 
nitorin tarvetta.  Mikäli  kuittaat 

perustelun  ehdottomalla  kiellol- 

la, voit  syyttää  vain  itseäsi:  seu- 
raavan  lauantain  Englannin  liigan 

ottelu  jää  näkemättä,  koska  lem- 
mikin ohjelmointi  on  sellaisessa 

vaiheessa,  ettei  televisiota  mis- 
sään nimessä  voi  kytkeä  mikron 

käytöstä  mihinkään  niin  banaaliin 
kuin  tv-ohjelmaan. 

Oppitunti  4:   

Huolehdi 

ylläpidosta 
Perherauhan  nimissä  ja  neuroo- 

sien välttämiseksi  on  jo  alkuvai- 
heessa syytä  huolehtia  siitä,  ettei 

lemmikillä  ole  asiaa  olohuonee- 

seen. Isäntä  ja  lemmikki  asustel- 
koot yhdessä  omassa  sopessaan. 

Talousmenoissa  on  heti  varau- 

duttava siihen,  että  vaikka  lem- 
mikki itse  ei  syö  mitään,  sen 

isäntä  syö  lemmikkiä  hoivates- 
saan.  Jatkuvasti. 

Päästäksesi  vähimmällä  vai- 

valla, avaa  tili  lähimmässä  ham- 
purilaisbaarissa ja  tee  vuosisopi- 

mus myös  pizzoja  kotiin  kuljetta- 
van ruokalan  kanssa.  Virvoitus- 

juomat kannattaa  hankkia  vast- 
edes koreittain. 

Mikrolemmikki  pitää  takuu- 
varmasti isännän  poissa  kaduilta. 

Vaikutus  koskee  myös  isännän 
kavereita:  he  ovat  aina  teillä. 

Siinä  vaiheessa  kun  isäntä  ja 

lemmikki  haluavat  yhteyttä  ulko- 
maailmaan modeemin  välityksel- 

lä, ole  suurpiirteinen  ja  lahjoita 
heille  oma  puhelinosake.  Näin 

kotipuhelimesi  ei  ole  aina  varat- 
tuna. 

Unohda  nopeasti  kaikki  se, 

minkä  olet  lukenut  oikeasta  va- 

laistuksesta ja  työasennosta.  Älä 

hämmästele,  mikäli  isäntä  pite- 
lee lemmikkiä  sylissään,  toinen 

jalkansa  kirjahyllyssä  ja  toinen 
tuolin  selkänojan  yli  rennosti 

ojennettuna.  Muista  että  isännäs- 
tä saattaa  olla  tulossa  nuori  tieto- 

konenero ja  nerojen  työasennos- 
ta ei  selviydy  sirkuksen  kumi- 

mieskään.  Eivätkä  normaalit 

tuolit. 

Älä  missään  tapauksessa  saa 

päähäsi  siivota  lemmikin  makuu- 
paikan ympäristöä.  Ympäriinsä 

lojuvat  listaukset,  nauhat  ja  levyt 
kolme  viikkoa  vanhojen  pizzan 

lohkojen  lomassa  kuuluvat  asi- 
aan. Samoin  virvoitusjuomapul- 

Siinä missä  kissa  tai  koira  tarvit- 

see oman  korin,  pallon,  kumi- 
luun  ja  tohvelit,  siinä  kotimikro 

kaipaa  ympärilleen  erilaista  rek- 
visiittaa. 

Oman  itsesi  vuoksi:  älä  mene 

ostamaan  niitä  mikroisännän  puo- 
lesta. 

Kun  mikro  on  tullut  taloon  ja 
saanut  ensimmäiset  taputukset, 
isäntä  ilmoittaa  tarvitsevansa  vä- 

hintään kasettinauhurin. 

Älä  kysy  miksi. 

Älä  myöskään  huuleile  tyyliin 

”no,  onpas  koneella  huono  muis- 
ti”, kun  isäntä  selittää  nauhuri  tar- 

peen sillä,  että  ohjelmat  koneen 
muistista  katoavat  oitis  virrankat- 
kaisun  jälkeen. 

Älä  hae  ullakolta  vanhaa  ka- 

settinauhuria äläkä  poikkea  koti- 
matkalla radiopuotiin  hankki- 

maan vekotinta.  Yhdeksässä  ta- 

pauksessa kymmenestä  tarjoama- 
si laite  on  vikasorttia. 

VAADI  täydellisyyttä! 
Valitse  luotettavimmat 

Panot  disketit. 
Ainutlaatuisessa 

Panot  laatikossa. 
Euroopan  teknisesti  kehittyneimmästä  tehtaasta  Englannista. 

Maahantuonti  ja  markkinointi 

•   HUOM!  5   1/4”  disketit  myös  fettlfBAl  tlllf  AV 2   kpl:n  pakkauksessa.  niRAVLIffR  11! 
Töölöntullinkatu  5   00250  HELSINKI 

Puhelin(90)  413  411,  Telex  1 25753  mlink  sf 

ssa  kuvassa  on  lukuisia  virheitä:  va- 

isteys,  steriiliys.  Oikeanpuoleisen  ku- 
isuus  koittaa  ennemmin  tai  myö- 

Mikäli  käynnistäminen  onnis- 
tuu, mutta  kykenet  napsuttamaan 

vain  sitä  näppäintä,  jossa  lukee 
enter  tai  retum,  tai  kirjoittamaan 

puppua,  jonka  seurauksena  mik- 

ro halveksii  sinua  lauseella  ”syn- 
tax  error”,  et  vieläkään  tiedä 
mikroista  mitään. 

Älä  kuitenkaan  anna  pettää  it- 
seäsi. 

Jos  mikroisäntä  osaa  käynnis- 
tyksen lisäksi  vain  ladata  konee- 

seen pelin  ja  panna  siihen  vauh- 

tia komennolla  ”run”,  ei  hänkään 
tiedä  mikroista  juuri  mitään.  Hän 
saattaa  kuitenkin  oppia,  itsestäsi 
et  voi  olla  varma. 

Kun  mikro  on  uusi  ja  sen  isän- 
nän lukutaito  tai  vieraiden  kiel- 

ten osaaminen  on  heikkoa,  saatat 

olla  vahvoilla  jonkin  aikaa.  Yrität 

tulkita  opaskirjojen  ohjeita,  suo- 
mentaa useimmiten  englannin- 

kielisiä tekstejä  ja  tunnet  olevasi 
harrastuksessa  mukana. 

Älä  tuudittaudu  tähän  usko- 
mukseen. Olet  out  ennen  kuin 

huomaatkaan  -   viimeistään  siinä 

vaiheessa,  kun  mikroisäntä  ko- 
hottaa toista  kulmakarvaansa  ja 

kysyy: 

-   Opaskirja?  Mikä  se  on?  Jo- 
tain syötävää? 

Oppitunti  2:   
Varo 

"auttamista" 
Mikroharrastuksen  tietyssä  vai- 

heessa lemmikin  isäntä  saattaa 

pyytää  sinulta  pientä  palvelusta: 

kilometrin  pituisen  ohjelmalis- 
tauksen  ääneenlukua,  jotta  na- 
putteluvirheet  löytyisivät. 

Tilannetta  on  syytä  varoa, 
vaikka  tuntuisikin  kutkuttavalta 

olla  ”mukana  jengissä”. 
Ensimmäinen  tunti  kuluu  sii- 

hen, kun  mikroisäntä  ensin  kärsi- 

vällisesti ja  sitten  ääntään  korot- 
taen takoo  kalloosi,  ettei  sulku- 

merkkien suunta  suinkaan  ole  sa- 
mantekevä eikä  se  omituinen  it- 

seään hirttävä  a-kirjain  ole  ilmai- 

semasi ”plup”  tai  ”sotku”. 
Toinen  tunti  kuluu  katkonaisen 

ääneenlukuun,  jonka  aikana  isän- 
tä kerran  minuutissa  kuitenkin 

kaappaa  listauksen  nähdäkseen 
itse,  minkälaisesta  merkinnästä 

oli  kyse. 

Kolmannen  tunnin  lopulla  oh- 
jelma on  taas  kertaalleen  valmis 

ajettavaksi  mutta  loppuu  esimer- 
kiksi ilmoitukseen  ”out  of  me- 

mory”. 
Älä  herran  tähden  kysy,  mitä 

se  tarkoittaa! 

Neljännen  tunnin  alkaessa 

isäntä  hälyttää  paikalle  saman- 
mielisen kaverinsa  ja  aloittaa  tar- 

kistuksen alusta.  Niin  hän  tekisi 

joka  tapauksessa,  joten  miksi  uh- 
rata kolme  tuntia. 

Poistu  tyynesti  kioskille  hank- 
kimaan listan  tutkijoille  purtavaa. 

Auttamistilanteitä  on  siis  syytä 

kaihtaa.  Varo  myös  luottamuk- 
sellisia aamiaispöytäkeskustelu- 

ja,  joissa  puolihuolimattomasti 
avaat  pelin  tiedustelemalla,  mitä 

mahtaa  tarkoittaa  I/O-portti. 
Keskustelun  -   tai  oikeammin 

isännän  yksinpuhelun  -   seurauk- 
sena isäntä  itse  ehtii  opinahjoon- 

sa vasta  kolmannelle  tunnille,  ja 
omissa  silmissäsi  on  tyhjä  katse 
vielä  työpaikan  iltapäiväkahvien 
aikaan. 

Mikroilu  on  aivotyötä  — 

myös  peliohjaimen  kahvas- 
sa. Kun  ruokavaliolla  on  ai- 

vorattaat  rasvattu,  on  ke- 

hon saatava  ajatustoimin- 
nalle otollinen  asento.  Ko- 

kokehonistunta  on  suositel- 

tavin ja  tässä  siihen  oivalli- 
nen alusta. 

Opettele  jo  tässä  vaiheessa  se 
liikesarja,  jolla  lompakko  otetaan 
taskusta  ja  setelit  luetaan  isännän 
kouraan.  Pidä  koko  suvun  kanssa 

yhteinen  kurssi  liikeradan  hallit- 
semiseksi. 
Muutaman  viikon  kuluttua 

mikron  kotiintulosta  kuulet  lap- 
sesi puhuvan  levyasemasta,  sen 

nopeudesta  ja  näppäryydestä. 

Puhe  alkaa  huokailuina  ja  vih- 

jauksina, kunnes  lopulta  saat  suo- 
ran vaatimuksen. 

Jos  menet  itse  sen  ostamaan, 

tulet  kotiin  tyystin  toisenmerkki- 
selle  mikrolle  tarkoitetun  viisi  ja 

varttituumaisen  levyaseman 
kanssa.  Ohimennessäsi  olet  osta- 

nut jostakin  toisesta  puodista  kol- 
men ja  puolen  tuuman  levyjä. 

Myyjä  tietysti  tiedusteli  joka  vai- 
heessa, minkä  merkkisestä  mik- 

rosta mahtoikaan  olla  kysymys, 

mutta  ymmärsit  tiedustelun  hol- 
housvaltion urkkimiseksi  ja  ove- 

lien myyntimiesten  markkinoin- 
tikikaksi  tai  osasit  kuvata  koneen 

tyylin  ”siinä  pn  paljon  näp- 

päimiä”. 
Suurpiirteisyydessäsi  olet  kol- 

mannesta liikkeestä  hankkinut 

myös  pari  ohjelmakirjaa  -   mo- 
lemmat koneille,  joita  kotona  ei 

ole. 
Tositarina  elävästä  elämästä 

valaissee,  minkälaisia  munauksia 
voit  tehdä: 

Mikrokauteen  rymistellyt  ai- 

Oppitunti 3:   

Älä  käy  ostoksilla 



ONGELMA 

HAARASSA 
Ikuisen  kalenterimme  ongelma  on 
matkannut  osapulmiin  pilkottuna 
algoritmein  ja  vuokaavioin  pitkin 
kyläteitä.  Nyt  olemme  tulleet 
risteykseen  ja  vuokaaviomme 
haarautuu  kahteen  osaan. 

Pysyäksesi  kärryillämme  ota  käsille 
aiemmat  kurssin  osat. 

■   Muistamme  tietokoneen  pys- 

tyvän toimimaan  eri  tavoilla  riip- 

puen jonkin  tietyn  ehdon  senhet- 
kisestä paikkansapitävyydestä  tai 

paikkansapitämättömyydestä . 

Tällä  kertaa  ehto  oli  ’kpvm$  on 

suurempi  kuin  tpvm$’ .   Jos  asia  on 
näin,  ei  tarvitse  ryhtyä  mihinkään 
toimenpiteisiin,  mutta,  jos  ehto 

ei  pidä  paikkaansa,  suoritetaan 
edellisessä  osassa  kuvattu  muut- 

tujien vaihto. 
Sanallinen  muoto  vuokaavios- 
ta on  seuraavanlainen: 

#2.11  Jo  kpvm$  on  suurempi 

kuin  tpvm$  (kpvm$  >   tpvm$)  ei 

tehdä  mitään  (eikä  lueta  tätäkään 

algoritmia  pidemmälle). 
#2.12  Sijoita  kpvm$  apum$:n 

arvoksi  (apum$=  kpvm$). 

TEKSTI  JA  KAAVIOT:  TIMO  RISTOLA  KUVA:  KARI  KAIPAINEN 

<   alku  > 

1 

tkk=l  tkk=2  tkk=3  tkk=4  tkk=5  tkk=6  tkk 
i   i   i   I   l   l   I 

=7  tkk=8  tkk=9  tkk=l0  tkk=ll  tkk=l2 
I   l   i   i   l 

1   1   -r  '   j !pn=  0   1   i   1 pn=  5?  1   1   1 pn=  1201  1   lpn= 
    1       |       ,   I— _ 

1   1   1   1 

|   | 

131 1   1   1 pn=  2431  1   1 pn=  3041  1 ___  ,       |   r     , 

1   1 pn=  31  1   i   1 pn=  90  1   1   1 pn=  1511  1 
1         1         1         1 1 pn=  2121  j   1 pn=  2731  j   lpn=  3341 
i   i   i   i   i   i   i 

1   1   \       ...  V 

1   J,  ,   1   i   i 
•   1   /       s 1   1 
1   1 

>   1   <   < 
1 

/   \ 

1   1 

  >   1 

/   \ 
/onko  \ 

1 /tv/4  \ 
1 /   kok . 1 uku\ 
1 

/   ja  \   on 1 

\   tv/100  /   
1 \   ei -kok.  /   1 
1 \luku?  /   1 
1 

\   /     

1 \   /   1 pn=  pn+ 1 1 
1 

\   /           

1 lei  1 
j 

1   <   

1 

tkk  =   tämä  kuukausi 

I 
/   \ /   \ 

/onko  \ 
/tv/4  \ 

/   kok . 1 uku\ 

/   ja  \   on 

\   tv/100  / — >   
\   e i -kok .   /   1 
\luku?  /   I 

\   /     \   /   1   p   1   k(T,=  3661 
lei  1 
1   1 

    1 

1 p 1 km=  365 1   1 

      1 

1   <   

1 

pn  =   edeltävän  kuu- 

1 

kauden  viimeisen lpvl=  p 1 km-< pn+ tp > 1 

päivän  järjestysnu- 
1 

mero tv  =   tämä  vuosi (   loppu  ) 

plkm  =   tämän  vuo- 
den päivien  määrä 
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#2.13  Sijoita  tpvm$  kpvm$:n 

arvoksi  (kpvm$=  tpvm$). 

#2.14  Sijoita  apum$  tpvm$:n 

arvoksi  (tpvm$=  apum$). 

Uusien  tietojen 
tuottamisesta 

des  merkki  (kkk  <   kysytty 
kuukausi) 

kp=  kpvm$:n  kaksi  oikean- 
puoleisinta merkkiä  (kp  <   

kysytty  päivä) 

Lisaa 

Ennen  kuin  voimme  kirjoittaa 

kohtaa  #2.2  vastaavan  vuokaa- 

vion, on  meidän  keksittävä  kei- 

no, jolla  syötetyistä  päivämääris- 
tä voidaan  erottaa  vuosiluku, 

kuukausi  ja  kuukauden  päivä 

erilleen  toisistaan,  koska  tulem- 

me tarvitsemaan  näitä  tietoja. 

Päivämääräthän  annettiin  muo- 

dossa 19850603,  siis  vuosi,  kuu- 

kausi, päivä,  kaikki  yhteen  kir- 
joitettuina. 

Yksi  tietokoneen  ominaisuuk- 

sista on  sen  kyky  muodostaa  ole- 
massa olevista  tiedoista  uusia  tie- 

toja. Uusia  tietoja  voidaan  tuottaa 
suorittamalla  laskutoimituksia 

olemassa  olevilla  tiedoilla,  liittä- 

mällä niitä  yhteen  tai  valitsemal- 
la niistä  vain  tietty  osa.  Nyt 

voimmekin  määritellä  uusia 

muuttujia  seuraavasti: 

tv=  tämän  päivän  päivämää- 

rän tpvm$:n,  neljä  vasemmanpuo- 
leisinta merkkiä  (tv  <   tämä 

vuosi) 

tkk=  tpvm$:n  viides  ja  kuudes 
merkki  (tkk  <   tämä  kuu- 
kausi) 

tp=  tpvm$:n  kaksi  oikeanpuo- 

leisinta merkkiä  (tp  <   tämä 
päivä) 

kv=  kysytyn  päivän  päivä- 
määrän, kpvm$:n,  neljä  vasem- 

manpuoleisinta merkkiä  (kv 

<   kysytty  vuosi) 

kkk=  kpvm$:n  viides  ja  kuu- 

tämän  päivän  järjestysnumeron 
tuntemista.  Päivien  määrä  vuo- 

den loppuunhan  voidaan  tällöin 
laskea  vähentämällä  vuodessa 

olevien  päivien  määrästä  tämän 

päivän  järjestysnumero . 
Päivän  järjestysnumero  puo- 

lestaan on  helppo  laskea  lisää- 

täyttäisi  ehdon  ”luku  on  jaollinen 

kahdella  ja  kolmella”. Merkitsemällä  paikkansapitä- 

vyyttä luvulla  1   ja  paikkansapitä- 
mättömyyttä  luvulla  0,  voidaan 

laatia  seuraavanlaiset  totuusarvo- 

taulukot  ehdoille,  jotka  koostuvat osista  p   ja  q: 

tään  päivien  määrä  vvp:n  arvoon 
0.  Merkitään  siis  vvp = vvp + 

plkm. 

Tämän  jälkeen  tutkitaan,  onko 

kysytty  vuosi  seuraavana  vuon- 
na. Jos  ei  ole,  pitää  senkin  sisäl- 

tämät päivät  lisätä  muuttujan  vvp 
arvoon.  Se  tapahtuu  palaamalla 

  >   vvp=  vvp + plkm  = 
365  +   365  =   730,  jne. 

Vuokaaviota  suoritetaan,  kun- 
nes v   on  saanut  arvon  1991,  jon- 

ka jälkeen  kv-v  ei  enää  ole  >1, 
vaan  tasan  1 .   Muuttujat  ovat  suo- 

rituksen aikana  saaneet  seuraavat 
arvot: 

naarauTumisesTa mällä  edellisen  kuukauden  vii- kohtaan v=  v+1  ja  käymällä kierros  v P 

vvp 

Ohjelman  haarautuminen  kah- meisen päivän  järjestysnume- P q 
Pjaq 

seuraavat  neljä  kohtaa  uudelleen 1 1986 365 365 

teen  osaan  jonkun  ehdon  perus- roon päivän  numero.  Esim.  hel- 0 0 0 
läpi. 

2 1987 365 

730 

teella  (kutsuttakoon  sitä  vaikkapa mikuun  6.  on  järjestysnumerol- 0 i 0 Koska  ehto,  joka  palauttaa 3 
1988 

366 1096 

Jos...  Niin...  -rakenteeksi)  on taan  31  +   6   =   37. 1 0 0 suorituksen  kohtaan  v=  v+1,  si- 4 
1989 

365 1461 

ehdottomasti  yleisin  tapa  valita Vuodessa  olevien  päivien 1 1 1 sältää  muuttujan  v,  jonka  arvo 
5 

1990 
365 

1826 

vaihtoehtoisten  toimintojen  välil- määrä puolestaan  riippuu  siitä, muuttuu  jokaisella  kierroksella 6 1991 

365 

2191 

lä,  yleensä  niitä  nimittäin  on  vain onko  vuosi  karkausvuosi  vai  ei. P q p   tai  q (v  saa  aina  yhtä  isomman  arvon), 

kaksi. Vuosihan  on  karkausvuosi,  jos  se 0 0 0 on  ilmeistä,  että  joskus  tullaan 
Muuttujan  vvp 

arvo  on  nyt  saa- On  kuitenkin  olemassa  tapa, 

jolla  ohjelma  saadaan  haarautu- 
maan silloinkin,  kun  eri  vaihto- 

ehtoja on  mielivaltainen  (lue  ha- 

luttu) määrä.  Tällöin  täytyy  kui- 

tenkin olla  jokin  sellainen  kritee- 

ri, joka  ratkaisee,  mikä  vaihtoeh- 
doista toteutetaan. 

Ehtoahan  ei  voida  käyttää, 

koska  se  on  ainoastaan  tosi  tai  ei, 

jolloin  voidaan,  niinkuin  edellä 

on  huomattu,  tehdä  ero  ainoas- 
taan kahden  vaihtoehdon  välille. 

Kriteerinä  käytetäänkin  nyt 

jonkun  tietyn  muuttujan  arvoa. 
Valitun  muuttujan  arvo  määrää, 

monesko  tarjotuista  vaihtoehtoi- 
sista toiminnoista  toteutetaan.  On 

syytä  huomata,  ettei  muuttuja  saa 

saada  niin  suurta  (saati  sitten  ne- 

gatiivista) arvoa,  ettei  niin  mo- 
netta vaihtoehtoa  ole  edes  määri- telty! 

Päivän 

järjestysnumero 
Algoritmin  kohta  #2.2  edellyttää 

(   alku  ) 

I 
/   \ 

/   \ 
/onko  \ 

/   k v - 1 v   \   ei    
\   >1  ?/   >   (   loppu  ) 
\   /     — 
\   / 
\   / 

I   on 

I   v=  tv  I 

I 

  >   I   v=  v   +   1   I   >• 

I 
/   \ 

/   \ 
/onko  \ 

/   v/4  \ 
/   k ok . l uku\ 

/   ja  \   on 

\   v/100  / — >   
\   e i -k ok  .   /   I 
\   1   u   k   u   ?   /   | 

\   /     
\   /   I p 1 km=  3 66 I 

I   e   i   |     I 
I p 1 km=  3651  I     I 

I   I 

I   <   I 

I v vp=  v vp  +   p 1   km i 

I 

/   \   kv  =   kysytty  vuosi 
/onko  \   tv  =   tämä  vuosi 

9)  v   =   tutkittava  vuosi, 
\   /   saa  kaikki  arvot  vä- 

\   /   liitä  tv +1... kv- 1 

l'.  j   plkm  =   tutkittavassa   1   —   vuodessa  olevien 

<   loppu  >   päivien  määrä 

on  neljällä  jaollinen,  muttei  sa- 
dalla. Siis  1984  oli  karkausvuosi, 

mutta  vuosi  1900  ei  ole. 

Miten  ratkaista  tietokoneella 

jaollisuusongelma?  Helposti.  Jos 

luku  on  jaollinen  jollakin  toisella 

luvulla,  antaa  jakolasku  tuloksek- 
si kokonaisluvun.  Siis,  jos  tv/4 

on  kokonaisluku  ja  tv/ 100  ei  ole, 

on  kyseessä  karkausvuosi. 

Kohdan  #2.2  sanallinen  tar- 

kennettu algoritmi  on  seuraavan- 
lainen: 

#2.21  Kuukauden  järjestysnu- 

meron (1  — 12)  perusteella  valit- 

se yksi  seuraavista  vaihtoeh- 
doista: 

pn=  0   (pn  =   päivien  määrä 
edellisen  kuun  loppuun) 

pn=  31 
pn=  59 

pn=  90 
pn=  120 

pn=  151 

pn=  181 
pn=  212 

pn=  243 
pn=  273 

pn=  304 
pn=  334 Jos  valittiin  pn:ksi  0   tai  31 ,   siirry- 

tään suoraan  kohtaan  #2.23 

#2.22  Jos  vuosi  on  karkaus- 

vuosi, lisätään  pn:ään  luku  1   sik- 

si, että  karkauspäivä  siirtää  kaik- 
kien senjälkeisten  päivien  järjes- 

tysnumeroa yhdellä  eteenpäin. 
#2.23  Jos  vuosi  on  karkaus- 

vuosi, on  plkm  (=  vuodessa  ole- 
vien päivien  määrä)  366,  muul- 

loin 365 

#2.24  pvl  (= päivien  luku- 
määrä tästä  päivästä  vuoden  lop- 

puun) =   plkm  -   (pn  +   tp) 
Kohdan  #2.2  vuokaavio  on 

kuvassa  1 . 

Ehdot 

yhteen Ehtojakin  voidaan  siis  yhdistellä 

siten,  että  monesta  pikku  ehdosta 

kootaan  yksi  iso  ehto,  jonka  paik- 

kansapitävyyttä tutkitaan.  Ehto 

”tv/4  on  kokonaisluku  ja  tv/ 100 

ei  ole  kokonaisluku”  tarkoittaa 
sitä,  että  molempien  väittämien 
tulee  olla  tosia,  ennen  kuin  koko 
ehto  on  tosi. 

Toisaalla  voitaisiin  jossain  toi- 
sessa tilanteessa  kirjoittaa  esim. 

”luku  on  jaollinen  kahdella  tai 

kolmella”,  jolloin  riittää  jomman 
kumman  osan  paikkansapitävyys. 

Luvut  2,  3   ja  6   toteuttavat  tämän 
ehdon,  mutta  ainoastaan  luku  6 

Tämän  suoritus  lop- 

puu viiden  kierrok- 

sen jälkeen.  Tulos- tuksena syntyy  t ,   2, 

3,  4,5 

(   alku  ) 

I 

I   A=  1   I 

I 

—   >/ tul  osta  A/ 

I 
/   \ 

/   \ 

ei/  \   on    

—   <   \A  >   5   ?/   X   loppu  ) \   / 
\   / 
\   / 

(   alku  > 

I 

I   A=  1   I 

I 

->/tulosta  A/ 

I 

I   A=  A+l  I 

I /   \ 

/   \ 
/   \ 

e i   /   \   on    
-<   \A  >   5   ?/   ><  loppu  ) 

\   /         \   / 
\   / 

Tämän  suoritus  ei  lo- 

pu koskaan.  Tulok- 

sena syntyisi  lopu- 

ton ykkösten  jono 

0   1   1 
1   0   1 

1   1   1 

Jos  ehto  koostuu  kolmesta 

osasta,  saataisiin  vaikka  seuraa- 
vanlainen totuusarvotaulukko: 

P   <J  r   (p  ja  q)  tai  r 0   0   0   0 
0   10  0 
10  0   0 

110  1 

0   0   11 

Olli 
10  11 

1111 

Algoritmin  kohta  #2.3  on  yk- 

sinkertainen, mutta  rakenteelli- 

sesti erittäin  tärkeä  basic-ohjel- 
mointia  silmälläpitäen.  Kyseessä 

on  toimenpidesarja,  jossa  toisto 

tapahtuu  niin  kauan,  kunnes  ehto 

on  voimassa.  Lähes  kaikki  tieto- 

koneohjelmat sisältävät  jonkin- 
laisen toistoon  liittyvän  algo- 

ritmin. 

Uusi muuttuja 

Vuokaaviossa  (kuva  2)  on  jälleen 

otettu  käyttöön  uusi  muuttuja,  v, 

ja  sen  arvoksi  on  annettu  tv:n, 

tämän  vuoden,  arvo.  Miksi  tur- 
haan, olisihan  voitu  aivan  hyvin 

käyttää  tv: täkin?  Se  ei  kuiten- 
kaan olisi  järkevää,  sillä  v:n  arvo 

muuttuu  tämän  ohjelman  palan 

suorituksen  aikana.  Jos  olisi  käy- 

tetty tv.tä  olisi  sen  arvo  muuttu- 
nut, emmekä  halua  lähtötietojen 

muuttuvan  miksikään,  sillä  niitä 

voidaan  vielä  tarvita  jatkossakin. 
Aluksi  tutkitaan,  onko  kysytyn 

vuoden  ja  tämän  vuoden  ero  yhtä 
vuotta  suurempi.  Jos  ei  ole,  ei 

myöskään  ole  välivuosia,  joiden 

päiviä  kannattaisi  laskea,  joten 

pidemmälle  ei  tarvitsekaan  ede- 
tä. Sen  sijaan,  jos  välivuosia  on, 

tehdään  tv:stä  äsken  mainittu  ko- 

pio v. 

Aluksi  on  tarkoitus  tutkia  seu- 
raavaa  vuotta,  siis  vuotta  tv+1, 

joka  on  tietenkin  sama  asia  kuin 

v+1.  V:n  arvo  voidaankin  muut- 

taa v+l:ksi  yksinkertaisesti  mer- 
kitsemällä v=v+l.  Nyt  on  syytä 

huomata,  ettei  tosiaankaan  ole 

kyse  mistään  yhtälöstä,  vaan  ai- 
noastaan uuden  arvon  sijoituk- 

sesta muuttujalle. 

Seuraavaksi  on  tutkittava,  on- 
ko tutkittavassa  vuodessa  365  vai 

366  päivää.  Tämä  sujuu  jo  tutulla 

jaollisuusehdolla.  Valittua  vaih- 
toehtoa merkitään  plkm:llä,  joka 

siis  saa  aina  jomman  kumman  ar- 
voista 365  tai  366. 

Uusi 

muistipaikka 

Koska  on  tarkoitus  laskea  kaik- 

kien välivuosien  sisältämät  päi- 

vät yhteen,  on  perustettava  uusi 
muistipaikka  (muuttuja),  johon 

tallennetaan  päivien  määrä  sitä 

mukaan,  kun  edetään  vuosissa 
eteenpäin. 

Muistipaikkahan  voi  pitää  si- 
sällään ainoastaan  yhden  tiedon 

kerrallaan,  mutta  voimme  muut- 
taa sen  sisällön  aina  ajan  tasalle 

sitä  mukaa,  kun  siirrymme  vuo- 
den eteenpäin  ja  toteamme  sen 

välivuodeksi.  Muuttujan  vvp  (vä- 

livuosien päivät)  arvo  on  aluksi 
0,  koska  sille  ei  ole  vielä  annettu 
mitään  arvoa.  Mutta  kun  olemme 

tutkineet,  montako  päivää  ensim- 
mäisessä välivuodessa  on,  lisä- 

tilanteeseen, jolloin  se  ei  enää 

pidä  paikkaansa. Tällaisessa  ehdon  perusteella 

toteutetussa  Silmukassa”  on 
oleellista  huomata,  että  ehdon 

täytyy  sisältää  sellainen  muuttu- 
ja, jonka  arvo  muuttuu  silmukan 

suorituksen  aikana.  Jos  näin  ei 

olisi,  ei  silmukan  suoritus  päät- 

tyisi koskaan,  ja  olisimme  laati- 
neet vuokaavion,  jonka  suoritus 

jatkuisi  ikuisesti.  Katsopa  eroa 
kuvasta  3. 

Kierros 

kierrokselta 
Jos  tämä  vuosi  on  1985  ja  kysytty 

päivämäärä  on  vuonna  1992,  ta- 
pahtuu vuokaavion  suorituksen 

aikana  seuraavaa: 

Aluksi  kv=  1992,  tv=  1985 
kv-tv  =   1992-1985  =   7,  joka 

on  >1   >   v=  tv  =   1985 

  >   v=  v+1  =   1986, 

plkm=  365 
  >   vvp=  vvp + plkm  = 

0+365  =   365 

Tämä  oli  ensimmäinen  kier- 

ros. Nyt,  koska  kv-v  = 
1992-1982  =   6,  joka  on  edel- 

leen >   1,  palataan  kohtaan  v= v+1: 
  >   v=  v+1  =   1987, 

plkm=  365 

nut  lopullisen  arvonsa  2191,  joka 

on  tämän  vuoden  ja  kysytyn  vuo- 

den välisten  täysien  vuosien  si- 
sältämien päivien  summa. 

Jälleen  voidaan  kirjoittaa  vuo- 
kaaviota  vastaava  sanallinen  al- 

goritmi: 

#2.31  Jos  kysytyn  vuoden  ja 

tämän  vuoden  erotus  on  pienem- 

pi tai  yhtä  kuin  yksi  ei  tehdä 
mitään. 

#2.32  Asetetaan  tutkittava 

vuosi,  v,  täksi  vuodeksi,  tv. 

#2.33  Lisätään  v:n  arvoa  yh- 
dellä. 

#2.34  Jos  vuosi  v   on  karkaus- 

vuosi, on  siinä  366  päivää,  muus- 
sa tapauksessa  365 
#2.35  Lisätään  muuttujan 

vvp,  välivuosien  päivät,  arvoon 
vuodessa  v   olevien  päivien 

määrä. 
#2.36  Jos  kysytyn  vuoden  ja 

v:n  erotus  on  edelleen  suurempi 

kuin  yksi,  palataan  kohtaan 
#2.33. 

•   •• 

Ensi  kerralla  piirrämme  lo- 
pullisen vuokaavion  ja  val- 

mistaudumme kääntämään 

ongelman  ratkaisun  basic- kielelle. 

brother. 
es 

C3= 

S 

iCommodoren  käyttäjä! 

HR-5 

tietokoneen 

Väin .1650. 
Tässä  tosiedullinen  kirjoitin, 

joka  tulostaa  tietokoneen 
muistiin  tallentamasi  tekstin 

ja  grafiikan.  Kirjoittaa  äänet- tömästi sekä  tavalliselle  että 

lämpöpaperille  (80  mrk/rivi; 
30  rnrk/sek.).  Kätevä  kuljettaa 

mukana.  RS-,  Centronics-  tai 
Commodore-liitännät. 

Tulo  tutustumaan  lähimpään  Brother-asiantuntijaanlllkkeeseen: 

INFO  kirjakaupat,  WULFF,  Computer  Statlon, 
ukkoni  A   sekä  valtuutetut  Brother  klrjoltlnmyyjät 

Maahantuoja:  Me  kerromme  lisää. 

i   Enestam 
Valimotie  23  00380  Helsinki  38  Puh.  (90)  558  458 



OHJELMA:  TIMO  PUNKKA 

Tämä  Commodore  64:lle  tehty 
ohjelma  tallentaa  koetulokset, 
laskee  keskiarvot  ja  kuvaa  ne 
diagrammein.  Tulostuksen  saa 
sekä  yhdestä  että  useammasta 
aineesta. 

SEURAA 
JA 

ARVIOI 
KOULUMENESTISTÄSI 
Aloitus: 

Ladataan  loader  käskyllä:  LOAD  ”K 

T   LOADER”, 8   ja  ajetaan  se.  Ohjel- 
ma käynnistyy  itsestään  latauksen  jäl- 

keen. 

Käskyt: 
1   KOKEIDEN  KAAVAMUOTO 

Saat  numerot  jokaisen  aineen  kokeis- 
ta. Pääset  takaisin  pää- menuun  paina- 

malla jotain. 

2   TIEDOSTON  TÄYTTÖ 

Tällä  käskyllä  voit  lisätä  koenumeron 
muistiin.  Saat  listan  kaikista  aineista 

ja  valittuasi  aineen  voit  kirjoittaa  nu- 
meron. 

3   YHDEN  AINEEN  DIAGRAMMI 

Saat  listan  kaikista  aineista  ja  aineen 
valittuasi  saat  viivadiagrammin  ko. 

aineen  koemenestyksestä.  Pääset  ta- 
kaisin päämenuun  painamalla  jotain. 

4   KOKEIDEN  K-A  DIAGRAMMI 

Ohjelma  piirtää  pylväsdiagrammin 
kaikista  aineista  ja  arvioi  keskiarvosi. 

Pääset  takaisin  päämenuun  painamal- 

la jotain. 

5   NUMEROIDEN  TALLENNUS 

Tallentaa  numerot  levylle. 

6   NUMEROIDEN  LATAUS 

Lataa  numerot  levyltä. 

7   TIEDOSTON  MUUTTO 

Ruutuun  tulostuu  kaavamuoto  kokeis- 
ta. Katso  sen  numeron  koordinaatit 

jota  haluat  muuttaa. 

Sen  jälkeen  kerrot  koordinaatit  ko- 

* neelle  ja  voit  muuttaa  numeron. 

Ohjelman  rakenne 
Rakenne  selviää  aika  hyvin  REM- 
lauseista,  mutta  tässä  ne  kuitenkin 
vielä  ovat: 

100-  170  Alkuasetuksia 

180-  410  Päämenu  ja  valinnan  tes- 
taukset. 

450-  500  Kaavamuodon  tulostus. 

540-  690  Uuden  numeron  lisäys. 
730-1020  Yhden  aineen  viivadia- 

grammi. 
1060-1400  Kaikkien  aineiden  pyl- 

väsdiagrammit ja  keskiar- 
von arviointi  sekä  tu- 

lostus. 

1440-1600  Talletus-  sekä  latausru- 
tiinit. 

1640-1740  Numeroiden  muutto. 

1790-1870  Datat  spriteä,  aineita  ja 
konekieltä  varten.  Voit 
muuttaa  aineita,  jos  ne 

eivät  sovi  sinulle  suo- 
raan. 

1880-  Aloitusruutu 

Erikoismerkkien 

selitykset 
Rivi  190: 

Vastakkaisen  kentän  sydän  on  ruudun 

tyhjennys  eli  CLR  (shift  ja  CLR/ HOME). 

Vastakkaisen  kentän  ylänuoli  on  kur- 
sorin väri  vihreäksi  eli  CTRL/6 . 

Rivit  200-320: 
Vastakkaisen  kentän  R   on  RVS/ON 
eli  CTRL/9. 
Vastakkaisen  kentän  alaviiva  on 

RVS/OFF  eli  CTRL/O. 
Rivi  550: 

Taas  CLR,  RVS/ON  ja  viimeiseksi 
RVS/OFF 

Rivit  580-590: 
580  =   sydän 

585  =   sydän  ja  vastakkaisen  kentän 
hakasulku  on  kursorin  siirto  oikealle. 

590  =   RVS/ON  ,   RVS/OFF  ja  kaksi 
vastakkaisen  kentän  Q:ta  eli  kursori 
alas-merkkiä. 

Rivi  740: 

Sydän,  RVS/ON  ja  RVS/OFF. Rivi  770: 

Sydän,  kaksi  kertaa  kursori  alas  ja 
kaksi  kertaa  kursori  oikealle. 
Rivi  1510: 

Kolme  kertaa  sydän  ja.  kaksi  kertaa 
kursori  oikealle. 
Rivi  1650: 

Sydän. 

Rivi  1680: 

Sydän  ja  kursori  alas. Rivi  1700: 

Neljä  kertaa  kursori  alas  ja  vastakkai- 

sen kentän  pystyviiva  eli  kursori  va- semmalle. 

Rivit  1720-1730: 

1720  =   Sydän,  neljä  kertaa  kursori 
alas,  kaksi  kertaa  kursori  oikealle, 

RVS/ON,  RVS/OFF,  kaksi  kertaa 

kursori  alas,  kaksi  kertaa  kursori  oi- 
kealle, RVS/ON  ja  RVS/OFF. 

1730  =   kaksi  kertaa  kursori  alas, 
kaksi  kertaa  kursori  oikealle,  RVS/ 

ON  ja  RVS/OFF. Rivi  1890: 

Sydän  ja  kursori  siniseksi  eli  COM- MODORE-näppäin/7 . 

Rivit  1930-2070: 
Kaikki  merkit  RVS/ON  ja  RVS/OFF 

vuorotellen,  kaikki  muu  SPACEa. 

10  REM  LOADER 

20  P0KE43 ..  1   =   POKE 4 4 , 64  :   POKE  1 6384 , 0 

30  PRINT"™*»  "   +CHR# 034 >+  " K0E-TRULUKK0 "   +CHR# ( 34 ) + " ,   SS" 
48  POKE 198,1  : P0KE631 ,131 
50  NEW 

READV. 

10  REM  **************** 

20  REM  *   K0E-TAULUKK0  * 
30  REM  **************** 
50  REM  *   <C>  1385  * 
60  REM  *   BY  * 
70  REM  *   TIMO  PUNKKA  * 
80  REM  **************** 

90  : 

100  ••• 1 1 0   POKE53280 , 0 : P0KE5328 1 , 0 

1 20  P0KE53272 ,   22  •'  GOSUB 1 890 
130  BIMD<  1 1   > , R(1 1 , 8)-, L$<  1 1 > , K<1 1> , N$<  1 1 , 8>  :   SY=49152 :   1=8192 
140  0=53248 :F=2: 0=1 
150  FORA=0TO11 •READL$<A> 

160  FORB=0TO16-LEH<L$<A>> : L$<A>=L*<A>+"  " : NEXTB : L*CA>=L$<fl)+1'  I 
1 70  RE  AD  A’  I FR<0THENPOKEC+2 1,0:  P0KE53272 ,21:  GOTO  1 90 
1 80  P0KES V ,A : S V=SV+ 1 : GOTO 1 70 

190  PRINT" m   \   /   % 
200 

PRINT" 
1   S 1 ■ 

KOKEIDEN  KAAVAMUOTO  ' 
210 

PRINT" 

1 1 
228 

PRINT" 
1   S 

2 ■ TIEDOSTON  TÄYTTÖ 
230 

PRINT" 

1 1 
240 

PRINT" 

1   S 3 ■ YHDEN  AINEEN  DIAGRAMMI 

250 

PRINT'-' 

1 1 
260 

PRINT" 

1   s 4 ■ 
KOKEIDEN  K-A  DIAGRAMMI 

270 

PRINT" 

1 1 

280 

PRINT" 

1   s 
5 ■ NUMEROIDEN  TALLENNUS 

290 
PRINT" 

1 1 

300 

PRINT" 

1   s 6 H NUMEROIDEN  LATAUS 

310 

PRINT" 

1 1 

320 

PRINT" 

i   s 

7. 

m TIEDOSTON  MUUTTO 
330 

PRINT" 

      S 

340  GETA# : I F   A$= " " THEN348 
350  IFA$=" 1 "THEN460 
360  I F   A$= " 2 " THENGOSUB550 : GOTO 190 
370  I FA$= " 3 " THEN7 40 
380  I   FA$= " 4 " THEN 1 070 
390  I F A$= " 5 " THEN 1 450 
400  IFA$="6"THEN1510 
410  I F A$= " 7 " THEN 1 650 
420  GOTO340 
430  REM  **************** 
440  REM  *#  KAAVAMUOTO  ** 
450  REM  **************** 

460  PR I NT " 71" : FOR A=0TO 1 1 : PR I NTL*  < A   > ; : FORB=0TO4 
470  I FLEN < N#< A ,   B >   > C2THENN* < A ,   B >=N$ <A,B>+"  " 
480  PRINTN#<R,B>" 
430  B$=  "   "   :   NEXTB  •*  PR  I   NT  :   PR  I   NT  "   4- 
500  GETA* :   I   Ffl$0  "   "   THEN  1 90 

: NEXTfl 

: NEXTA 

510  GOTO500 
520  REM  **************** 
530  REM  ***  TÄYTTÖ  *** 
548  REM  **************** 

550  PRINT 'T3"  : FORA=0TO 1 1 : PRINT" 3" ; CHR$<65+A> "S  "L$<A> : PRINTSPCC20) " I " : NEXT 
560  GETA# : I FR*= " " THEN560 
570  A=ASC  <   A$  :■  -65 : 1 F A>  1 1   ORA<0THENRETURN 

580  PRINT" 71" 
585  I FK  <   A ) >4THENPR I NT " AINEESSA  ON  JO  5   NUMEROA  ! " =GOTO500 
530  PR I NT " ST I ED0ST0N  MUUTTOHMM" = PR I NTLEFT# < L$  < A   > , LEN  < L*  C   A   >   > - 1 > ; : I NPUTN# < A , K   <   A ) > 
r.Plft  Pissi  FFTi N$JC  A   .   K   <   A   I   Fl  FN  C   N$  C   A ,   K   C   A   %j  -j  )   s2TMFNL  jfcsRlPiHTi  «T  N$C  A,  K:<A>  )   ,   1 

610  I FR$= " 1 " THENR*= " 10": GOTO690 

620  I FR*< " 4 " THEN580 
630  :I  FL$<>  "   -   "   ANDL$0  " + "   ANBLSO "   P   "   ANDLSO  "   "   THEN580 

640  R=VAL<R$> :R=R*16-64 

650  I FL*= " - " THENR=R~4 
660  I FL*= " + " THENR=R+4 

670  I FL$= " P " THENR=R+8 
680  R(A,K(A)>=R :   K<A>=K<fl)  +   l : RETURN 

69.0  I   FL*=  "   P   "   THEN580  • 
700  GOT 0630 

710  REM  *************** 

720  REM:**  DIAGRAMMI  ** 
730  REM  *************** 

740  PR  I   NT  "   73"  :   FORA=0TO  1 1   :   PR  I   NT  "   S"  ;   CHR$  <   65+A  >   "   ■   "   L$  C   A   >   •   PR  I NTSPC  <   20  >   "   1   "   :   NEXT 
750  GETA* ■ I F   A$= " " THEN750 
760  A=ASC  < A$ > -65 : 1 FA> 1 1 THEN750 

770  I FK < A > -C2THENPR I NT " 7MÄME I   OLE  TARPEEKSI  NUMEROITA  VIELÄ  !":GOTO390 
780  PR I NTCHRSX 1 47  > : A 1   =   1 40-R  <   A , 0 ; : B 1 =60 : N0= 1 0 : G=5 : H= 1 

790  F0R2=1T04: A<Z)=R<A,2) : A<2>=A(Z>-R<A,0> -NEXT  ' 800  P0KE53272,  PEEK  (   53272  >   0R8 :   P0KE53265 ,   PEEK  C 53265  >   0R32 .:  SVS49152 
8 1 0   P0KE56334 , PEEKX  56334 > AND254 : POKE 1 , PEEK  < 1 ) ANB25 1 
820  F0RR I =5T 0 1 6 : I FNu= 1 0THEN850 

830  FORJ=0TO7 :   POKEI +RI *320+6*8+ J ,   PEEK < V+66*8+ J >   '•  NEXT J :   R I   =R I   + 1 840  I FN0< 1 0THEN880 

850  FGRK=0TO 1 

860  FOR J=0TO7 :   POKE  I +R I   *320+H*8+J ,   PEEK  <   V+<  49-K  j   *8+ J   >   :   NEXT  J   ■'  H=F :   NEXTK :   N0=NU- 1 
870  GOTO890 

880  FOR J=8T07 : POKE I+R I *320+F*8+ J , PEEK  <   V+ < 48+NO  >   *8+ J   > : NEXT J : N0=N0- 1 
890  F 0R J=0TO7 : POKE I+R I *320+0*8+ J , PEEK  < V+ 1 1 5*8+ J   > : NEXT J : NEXTR I 

900  FOR  J=0TO7  •'  POKE  I +R I   *320+0*8+ J ,   PEEK  <   V+ 1 09*8+ J   >   :   NEXT  J 
910  FORK=6TO20 
920  FORJ-0TO7 : POKEI+RI*320+K*8+J, PEEK < V+67*8+ J > = NEXTJ  =   NEXTK : RI=RI+2.:  G=G+2 
930  FORK=0TO4 :   FORJ=0TO7 :   POKE  I+RI  *320+0*8+ J,  PEEK  (.  V+  (   49+K  >   *8+ J   >   ■   NEXTJ  :   G=G+3 :   NEXTK 
940  POKE 1 , PEEK  < 1 > 0R4 : P0KE56334 , PEEK  < 56334  > 0R 1 

950  F0R2= 1 TO ( K C A > -1 > : S=A <2> : S 1 =S-S2 : A=S 1 : Q 1 =ABS <A> : C=Q1 724 : S2=S : I FA<0THEN 1010 
960  F0RD=1T024 :   FORECTO08TEP-1 :   X=B1+D :   V=A1~E 
970  ML= I +8* < I NT ( X/8) +39* I NT < Y/8 > >   +Y  =   BT=7- < X-8* I NT < X/8 > > 
980  P0KEML , PEEK  <   ML  >   0R < 2   TBT > : NEXTE  =   A 1 =A 1 -C : NEXTD : B 1 =B 1 +D : NEXT2 

990  GETA# : 1 F A#= " " THEN990 
1 000  PÖKE53272 :21  •   P0KE53265 ,   PEEK  <   53265  >   ANDN0T32  '•  GOTO  1 90 

1010  F0RD=1T024 :   FORE=0TOC  •   X=B1+D  '•  Y=A1+E 
1020  ML= I   +8* (. I NT <. X/8 )   +39* J[ NT C Y/8 > >+Y : BT=7-<X-8*INT<X/8) > 
1 030  P0KEML , PEEK  < ML  >   0R <   2   TBT > : NEXTE  =   A 1 = A 1 +C • NEXTD ■ B1=B1+D : HEXT2 : GOTO990 
1040  REM  *************** 

1050  REM  **  K-A  DI AG.  ** 
1060  REM  *************** 

1070  PRINT "7310— H 1030 
PRINT"  H 1   090 

PRINT"  9“4 1100 PRINT"  4 
1110 

PRINT"  8 — 1 1120 PRINT"  4 
1130 

PRINT"  7-4 
1140 PRINT"  4 1158 

PRINT"  6-4 
1160 

PRINT"  4 1170 

PRINT"  5-4 
1180 PRINT"  4 1190 

PRINT"  4-4 

1200 

PRINT"  4 
1210 

PRINT"  4 
1228 

PRINT"  4 
1230 

PRINT"  4 
1248 

PRINT"  4 1250 

PRINT"  4 
1260 

PRINT"  4 
1270 

PRINT" 

1280 

PRINT" 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L/AINE  KIRJ. " : PRINT 
1 290  FÖRA=0TO 1 1 : I FR  < A , 0 ) =0THENN=64 : GOTO 1 320 
1 300  FORB=0TO5 : 1 FR  < A , B > =0THENO=B : GOTO 1 320 

1 3 1 0   N=N+R  < A , B   > +64 : NEXTB 
1   320  Ti  <   P   s=  T   NT  (   N/ 1 6   '■  :_y=e :   q-  i   :   hfvtq 



KAIKKI  MUKAAN 
SYYSKOKOUKSEEN 
Commodore  Mikroharrastajat 

ry.: n   hallitus  on  päätynyt  esittä- 
mään yhdistyksen  syyskokouk- 

selle yhteistyösopimuksen  jatka- 
mista PRINTTl-lehden  kanssa. 

Tämä  tarkoittaa  käytännössä,  jos 

kokous  hyväksyy  hallituksen  esi- 
tyksen, että  PRINTTI-lehti  toi- 

mii ensi  vuonnakin  yhdistyksem- 
me kerholehtenä. 

Lisäksi  kaikki  halukkaat,  jotka 

maksavat  vuoden  1986  jäsen- 
maksunsa vielä  kuluvan  vuoden 

aikana,  saavat  myös  VAXln 
käyttöoikeuden  jäsenmaksuun 

commodore 

Commodore-Mikroharrastajat 

(ent.  Hgin  seudun  VIC-kerho) 
PL  18 
08241  HELSINKI 

Commodore-Mikroharrastajat  on  lai- 
te- ja  ohjelmistotoimittajista  riippu- 

maton Commodore-käyttäjäkerho,  jo- 
ka on  tarkoitettu  kaikkien  Commodo- 

re-tietokoneista  kiinnostuneiden  ker- 
hoksi. 
Jäsenmäärämme  on  tällä  hetkellä 

noin  800  jäsentä. 

JÄSENMAKSUT  V.  1985: 

50  mk  (sisältää  PRINTTl-lehden  vuo- 
sikerran sekä  VAXln  käyttöoikeuden) 

25  mk  Jo  PRINTTl-lehden  muutoin 

tilanneille  (tilaajatunnus  ilmoitet- 
tava) 

TOIMIHENKILÖT: 

Puheenjohtaja  Matti  Pöyry 
Varapuheenjoht.  Matti  Nikkanen 
Sihteeri  Matti  Aarnio 

Taloudenhoitaja  Reber!***?" 
• 

Jäseneksi  kehoon  voi  liittyä  hel- 
poimmin maksamalla  jäsenmaksu 

postisiirtotilille  3102  23-5  ja  ilmoit- 
tamalla maksulapussa  ainakin  seu- 

raavat  tiedot: 

-   nimi  ja  osoite 
-   syntymäaika 
-   ammatti 

-   sekä  mielellään  tiedot  käytettävis- 
sä olevasta  tietokonelaitteistosta. 

■■ 

kuuluvana  etuutena  ilman  lisä- 
maksua 30.  syyskuuta  1986 

saakka. 

Jäsenmaksun  suuruutta  joudu- 
taan ilmeisesti  korottamaan  jon- 
kin verran,  mutta  se  jää  ensi 

vuonnakin  hyvin  kohtuulliseksi. 

Tätä  palstaa  tässä  naputellessa- 
ni  hallitus  ei  vielä  ole  lyönyt  luk- 

koon ensi  vuoden  talousarvioeh- 

dotusta, johon  jäsenmaksuasiat- 
kin  kytkeytyvät,  jäsenmaksu  jää- 

nee luultavimmin  jonnekin 

70-80  markan  paikkeille.  Lopul- 
lisen päätöksen  jäsenmaksun 

suuruudesta  tekee  tietysti  yhdis- 
tyksemme syyskokous. 

Muistin  virkistämiseksi  vielä 

kerran  syyskokouksessa 

1

2

.

1

0

.

1

9

8

5

 

 klo  14.30  käsiteltä- 

vät asiat:  

(sääntöjen  

kohta  

16): -   hallituksen  valinta  vuodelle 
1986 

-   tilintarkastajat  vuodelle  1986 

-   toiminta-  ja  taloussuunnitelma 
v.  1986. 

-   yhteistyösopimuksen  jatkami- 
nen PRINTTl-lehden  kanssa 

Vuosikokouksen  jälkeen  n. 

klo  15.30  jäljestetään  COMMO- 
DORE PELIKILPAILU  peleinä 

PitStop  il  (C-64).  Ghostbusters 
(C-64)  ja  Gridrunner  ( VIC-20). 

Syksyn 
kokoukset 
Muistattehan  vielä  syksyn  kerho- 
kokouksemme  Hietaniemen  ker- 

hokeskuksessa, osoite  Hietanie- 
menkatu 9   B,  HELSINKI. 

12.10.1985  klo  14.30-18.00 
Sääntömääräinen  vuosikokous  ja 
PELIKILPAILU. 

09.11.1985  klo  14.30-18.00 

Commodore-koneet  ja  CP/M. 
14.12.3985  klo  34.30-37.00 

Pikkujoulu,  sekä  muut  ohjel- 
mointikielet kuin  BASIC . 

Kokouspaikkaan  tai  aikoihin 
saattaa  vielä  tulla  muutoksia, 

joista  tiedotetaan  tällä  palstalla. 

Uusia 

jäseniä 0928  Sivusalo  Jouko.  Oulu 

0929  Jylhä  Harri,  Kaarina 

0930  Laurila  Jukka,  Karkkila 
093 1   Pekkala  Seppo,  Helsinki 
0932  Railo  Ari,  Espoo 

0933  Merelä  Matti,  Helsinki 
0934  Aalto  Tauno,  Vantaa 
0935  Etelävirta  Jarmo,  Espoo 

0936  Korppi  Tuomo  Kalevi, 
Valkeala 

0937  Janhunen  Kai,  Oulu 
0938  Järvinen  Kari,  Pöytyä 

0939  Heinonen  Jarkko,  Vantaa 

0940  Salmi  Tommi,  Nurmijärvi 

0941  Laurio  Juha-Matti.  Ylistaro 
0942  Myllyoja  Heikki,  Espoo 
0943  Pääkkö  Seppo,  Helsinki 

0944  Lepistö  Jarmo,  Helsinki 
0945  Rikka  Kimmo  Juhani, 

Vehkalahti 

0946  Vieraankivi  Jari,  Ypäjä 

0947  Kakkuri  Kari,  Helsinki 
0948  Hartikainen  Aimo  Tapani. 

Laukaa 

0949  Ketola  Pasi,  Nousiainen 
0950  Kalavainen  Jouni,  Helsinki 
0951  Susi  Miikka,  Espoo 

0952  Ketola  Mikko.  Helsinki 
0953  Viitanen  Paavo,  Tampere 

0954  Kunttu  Harri.  Lohjan  kunta 
0955  Kuokkanen  Paavo.  Varkaus 
0956  Toivonen  Matti  Juhani,  Heinola 
0957  Tuohiniemi  Mauno,  Hyvinkää 
0958  Olkkonen  Olavi,  Vantaa 
0959  Salmi  Janne,  Lemi 
0960  Laurila  Jouni,  Turku 

0961  Pohjalainen  Seppo,  Tampere 
0962  Raatikainen  Kari,  Vantaa 

0963  Saarinen  Arto,  Kiikala 
0964  Rosendahl  Sami,  Helsinki 

0965  Valtonen  Reijo,  Kokemäki 
0966  Jaakkola  Seppo,  Kokemäki 
0967  Ala-Härkönen  Petri,  Helsinki 
0968  Torikka  Mauri.  Haijavalta 

0969  Syrjänen  Kari,  Kuusankoski 
0970  Heikkilä  Olli,  Ypäjä 

0971  Nielsen  Pehr,  Maalahti 
0972  Wähm  Peter.  Helsinki 

0973  Hyvönen  Petri,  Juankoski 
0974  Lehtola  Seppo,  Kaskinen 
0975  Suvanto  Aki,  Helsinki 
0976  Olkkola  Vesa,  Espoo 

0977  Myyryläinen  Raimo,  Joroinen 
0978  Jerkku  Jyrki,  Rovaniemi 
0979  Jaakkola  Timo,  Perniö 

0980  Haapasaari  Antti,  Espoo 
0981  Meriluoto  Esko,  Helsinki 
0982  Saarikivi  Tommi,  Espoo 

0983  Nopanen  Timo,  Helsinki 
0984  Jurvanen  Jari,  Savitaipale 
0985  Kaskelin  Jari,  Tammela 

Kaikille  uusille  jäsenillemme  on  jo 

tilattu  myös  PRINTTI-lehti  vuodelle 

1986  (paitsi  niille,  jotka  ovat  ilmoitta- 
neet itse  tilanneensa  PRINTIN).  Ter- 

vetuloa mukaan  toimintaamme! 

1338  FQRfi=0TQli:L=fl*2 
1348  IFD<fl>=0THEH1370 
1358  F0RM=1TGD<A> 
1368  POKE1S29+L-40*M,  168  =   FQKE56101+L-48*M,  A+i  :   NEXT» 
1378  NEXT  A 
1 388  FORH=0TÖi 1 : KE=K£+D<H> : NEXT  A : KE=KE/2/12 

1398  PRINT"  ARVIOITU  KESKIARVO:  ";KE 
1 488  GETA* : I FA$= " " THEN 1 480 
1418  GOTO 190 

1420  REM  *********3 ****** 
1438  REM  **  TALLENNUS  ** 

1448  rem  *************** 

1 450  PR I   NT 11  HMNtMT ALLETAN  . .   .   -   :   0PEN2 , 8 , 2 ,   **@8  :   NUMEROT ,   S,  M" 

1460  FORA=0TOll:FQRB=0TO4:IFN$<A,B>=""THENH*<fi,B>=,,  n 
1 478  PR  I   NT  #2 ,   N$  <   A ,   B   >   =   NEXTB :   NEXT  A   *-  C-L0SE2 :   GOTO  1 98 
1480  REM  *************** 
1498  REM  **  L0ADAUS  ** 
1580  REM  *************** 

1518  PRINT”:«W»»M_ATARN  . . .   "   :QPEN2,8,2,  "0:  NUMEROT,  S,  R" 
1 520  F0RA=8T 0 1 1 = F0RB=8T04 
1 530  I NPIJT  #2 ,   m   C   A ,   B> 

1548  IFN$<R, £>=" "THENRCR* B>=0 - G0T016i8 

1558  L$=RIGHT$<N$<A,  B) ,   1   >   :   R*=LEFT$<N$<ft,  B) ,   1) :   IFR$="  1   "TH ENR$="  18” 
1 568  R= V AL  < R$  > : R=R* 1 6-64 

1578  IFL$="-“THENR=R-4 
1580  IFL$="+"THENR=R+4 
1598  IFL$="P“THENR=R+8 
1680  R<fi, B)=R : K<A>=K<A)+i 
1618  NEXTB : NEXT A : CL0SE2  GOTO 1 98 
1628  REM  *************** 

1638  REM  **  RE— ENTER  ** 
1648  REM  *************** 

1658  PRINT "3"  FuRA=0TOll:pRINTL$CA); : F0RB=8T04 : PRINTN* <fi, B) "   a; 
1660  NEXTB: PRINT: PRINT"       4   "   NEXTR 

1678  GETA$ : IFA$=" "THEN1678 
1638  INPUT,,r3ÄRIVI<0-ll>"iA:  I F   A>  1 1 ORAC0THEN 1 688 
1698  PRINT 

1708  I NPUT" SARAKE < 0-4 >” ;B:  IFBXKCA)— l>THENPRINT"388l"B',a.  EI  OLE  VIELÄ! ":  GOTO  14€< 
1710  PRINT 

1728  PRINT,,3MWW»»iaRIVI  A:pRINT’;?iS»eSARAK'E  B 
1738  PR I NT »DAMäENT I NEN :   ■" ;   N$<H,  B>  : PRINT : PRINT 
1 748  B=K  <   A   >   :   K   <   A   >   =B :   GOSUB590 

1758  K(A)=D-GOTUJ90 
i 760  H AT A63 ,255,224,111,255,240,111,255,248,111, 255, 224, 120, 0, 8, 63, 255, 224 

1 778  DATA63 ,135,224,62,3,224,68,43,240,30,51,248,31,231, ‘248,  31,199,248 1788  DATASI ,231,240,31,255,248,15, 243, 243, 15, 243, 243, 15, 255, 243, 15, 8, 8 
1736  DATA 1 4 , 255,255,7, 255 , 255 ,3,255,254 

1800  DAT AUSK0NT 0, ÄIDINKIELI, I   VIERAS  KIELI, II  VIERAS:  KIELI* III  VIERAS  KIELI 
1810  DATAKANSALA I STAI TO, MATEMAT IIKKA, KEMIA, FYSI IKKA, LUONNON  HISTORIA, MAANTIETO 
132fi  DATA  HISTORIA 
1830  DATA163^0, 162,0, 160,8, 157,8,32, 157,8,33, 157,8,34, 157,8,35, 157,8,36, 157 
i 848  DATAÖ , 37, 157 ,0,38, 157, 8,39,157,0,40, 157,8, 41 , 157, 8, 42, 157, 8, 43, 157, 8 
1 850  DATA44 ,157, 8, 46, 157V  0,47,157,0,48, 157, 8, 49, 157, 8, 58, 157, 8, 51 , 157, 8, 52 
1 868  DATA 1 57 , 0, 53, 157, 0, 54, 157, 8, 55, 157,8,56,157, 8, 57,  157,0, 58, 157, 8, 59, 157 
1878  DATA8, 68, 157,0,62, 157,64,62, 157,8,45, 157,8,61,232,288, 157, 169, 14, 162 

1 880  DRTA0, 157, 0, 4, 157, 8, 5, 157, 8, 6, 157* 232, 6, 232, 288, 241 , 96, 8* -1 

1 890  PR  I   NT  "   33"  :   V=53248 
1 900  FOR A=0TG62 :   READB  •   P0KE968+A ,   B   •   NEXT 
1910  POKEV+21 , 1 :POKE2040, 15 - P0KEV , 260 : PöKEV+i , 50 
1920  POKEV+23, 1 : POKEV+29, 1 

1930  print"  a   a   a   a   a   a   a   ■" 
1940  print"  a   a   a   a   a   a   a   a   a   a» 
1950  print"  a   a   aasaa  a   a   a" 

1960  print"  a   aasaa  a   s   a   a" 
1970  print"  a   a   a   a   a   a   a   a" 
1980  PRINT 

1990 
PRINT" a 

■ a ■ a a   a   a a ■ a   a 
a m   ̂    m a a   a ■ 

a   a**
 

2000 

PRINT" 

a ■ 
a   a a a a   a   a a a   a 

a   a 
a   a a   a   a ■ 

a   a 
a 

a   a   a   aa" 
2010 

PRINT" 

a a a   a 
a ■ a   a   a a a ■ a ■ a   a 

a   a 
a ■ a 

a   a   ■" 

2020 

PRINT" 

a ■ a a aa  aa a ■ a   a 
a a   a a   a   a a 

a   a 
■ 

aa  aa" 

2030 

PRINT" 

a   a 
a   a a   a 

a   a 
a a a a 

a   a 

a   a   a   a a   a a   ■" -PRINT 

2050  PRINT"  a-0PVRIGHT  <C>  1985a": PRINT 

2860  PRINT"  ailMO  ~L»NKKAa": PRINT: PRINT 
2870  PRINT"  m*  ...”  :RETURN 

READV. 

Missä  vika,  kun  lohikäärme 
ilmoittaa  OM-(out  of 
memory)  virheestä  ja 
kuitenkin  ?MEM  osoittaa, 
että  muisti  riittää?  Tällainen 

on  tyypillistä,  kun  käytetään 
GOSUBia  ilman  vastaavaa 
RETURNia. 

VIRHEKOODIT 
HALLINTAAN 
■   Tässä  tapauksessa  on  kyse  pi- 
noylivuodosta.  Jokainen  GOSUB 

lisää  palautusosoitteensa  basic- 

pinoon,  ja  RETURNin  pitäisi  ot- taa se  taas  pois.  Kokeilepa. 
10  GOSUB  10 

RUN  <ENTER> 

ja  sitten 

?MEM  <ENTER> 

Seuraavassa  on  lista  kaikista 

virhekoodeista  selityksineen. 
Mukana  on  sellaisiakin,  joita  et 

opaskiijasta  löydä. 
Numerokoodit  tarkoittavat  nii- 

tä, joita  saat  levykäytössä 
ERROR  GOTO  -käskyn  jälkeen. 
0   NF=NEXT  ilman  FOR. 

2   SN=Syntaksi  -   eli  kielioppi- virhe. 

4   RG=RETURN  ilman 

GOSUB. 

6   OD=Out  of  Data  eli  READ- 

käsky  ei  löydä  DATA-lau- setta. 

8   FC=Function  call.  Virheelli- 
nen argumenttiarvo  käskylle 

tai  funktiokutsulle,  esim. 
X=SQR(-1). 

10  OV=Overflow  eli  ylivuoto: 

liian  suuri  tai  pieni  numero. 
12  OM=Out  of  Memory  eli 

muisti  loppuu  kesken. 
14  UL=Undefined  Line  eli  rivi- numeroa  ei  löydy. 

16  BS=Bad  Subscript  eli  vir- 
heellinen iaulukkoindeksi. 

132  WP=Write  Protect  eli  levy 

on  kiijoitussuojattu. 
134  RT=Record  Type  eli  väärä 

tietuetyyppi. 

136  RF=Reeord  not  found  eli tietuetta  ei  löydy. 

138  CC=Cyclic  Red.  Check  eli 
levvtiedosto  on  paikallisesti 
vioittunut.  Ks.  10. 

140  LD=Lost  Data,  tietoja  ka- 
donnut. 

142  BT=Boot  eli  levyä  ei  voi 
bootata. 

144  IV=lnvalid  Directory  eli  le- 

vyn sisällysluetteloa  ei  voi 
lukea.  Ts.  levy  on  pahasti 

sekaisin. 
146  FD=Directory  Full  eli  levy 

on  täynnä. 
148  DF=Disk  Full  eli  levy  on 

täynnä. 150  FS=File  Specification  eli 

tiedostonimi  on  virheel- 
linen. 

152  PT=Protection  eli  tiedosto 

on  suojattu. 
154  PE=Past  End  eli  yritys  lu- 

kea tiedoston  lopun  ohitse. 

Käytä  EOF-funktiota. 
156  FF=File  not  Found  eli  tie- dostoa ei  löydy. 

158  FE=File  Exists  eli  tiedosto 

on  jo  olemassa. 160  NE=Non-Existent  eli  ohjel- 
maa ei  löydy. 

DRAGON 

Dragon  Users’  Club 
Punahilkantie  4   B 14 

00820  Helsinki 

Klubin  tarkoituksena  on  tukea  Suo- men Dragon-tietokonekäyttäjiä  ja 

valvoa  heidän  etujaan.  Jäseniksi  voi- 
vat liittyä  kaikki  Dragon-koneesta 

kiinnostuneet. 

Klubi  on  maahantuojasta  riippu- 
maton. 

Jäsenmaksu  on  100  mk  vuodessa 

ja  sisältää  PRINTTl-lehden  vuositi- lauksen. Liittyminen  käy  helpoimmin 

maksamalla  jäsenmaksu  postipank- 
kitilille  62467-7.  Ilmoita  ainakin 
seuraavat  tiedot: 

-Nimi 

-   Osoite 

Lisaksi  olisi  kiva  jos  kertoisit  pos- 

tisiirron kääntöpuolena  ikäsi,  am- 

mattisi, käytössäsi  olevan  kokoonpa- 
non ja  erityiskiinnostuksiasi. 

Yhteyshenkilö  (ja  kaikenlaisia  ky- 
symyksiä) Martin  Vermeer  puh. 

(090)-781  508  (k)  tai  410  433  (t). 

. 

esim.  DIM  A(20):  PRINT 

A(25). 
18  DD=Dim  dim  -virhe  eli  yri- 

tys määrittää  sama  taulukko 
kahdesti. 

20  /0  eli  nollajako. 

22  lD=Il!egai  direct  eli  kielletty 
suora  lause. 

24  TM = type  Mismatch  eli  yritys 

käyttää  merkkijonoa,  missä 
numeerista  arvoa  odotettiin 

tai  päinvastoin.  Esim.  A$= LEFT(B$,1). 

26  OS = Out  of  String  Space. 

Merkkijonoalue  on  liian  pie- 

ni, joten  varaa  enemmän 
CLEAR-lauseella. 

28  LS=Long  String  eli  yritys 

muodostaa  yli  255  merkkiä  si- sältävä jono. 

30  ST= String  too  complex  eli 

liian  monimutkainen  merkki- 

jonokanava. 32  CN=Can’t  continue.  CONT- 
käskyä  mahdoton  suorittaa, 

34  UF=Undefined  Function  eli 
funktiota  ei  ole  määrätty. 

36  FD=Faulty  Data  eli  virheelli- siä tietoja. 

38  AO=Already  Open  eli  tie- 
dosto on  jo  auki. 

40  DN=Device  Number  eli 

oheislaitteen  numero  on  vir- 
heellinen. Esim.  CLOSE  #3. 

42  IO= Input/Output  tarkoittaa 
vioittunutta  kasettitiedostoa. 

44  FM=File  Mode  eli  yritys 

käyttää  CLOADia  kun 
CLOADMia  vaaditaan  tms. 

46  NO=Not  Open  eli  tiedosto  ei 
ole  auki. 

48  IE=  Input  past  End  eli  yritys 

lukea  tiedoston  lopun  ohitse. 

Käytä  EOF-funktiota. 
50  DS— Direct  Statement  eli 

suora  lause  -virhe. 
Seuraavat  virheilmoitukset 

koskevat  vain  levykäyttöä. 

128  NR=Not  Ready  eli  levypyö- 
ritin  ei  ole  valmis. 

130  SK=Seek  liittyy  levyase- 
man toimintaan. 

162  TF=Too  many  Files  open 

eli  tiedostoja  on  liikaa  auki 
samanaikaisesti  (max.  5). 

164  PR=Parameter  eli  paramet- ri virhe. 

166?? 

Fremicsillä  on  myös  siististi 

piirrettyjä  täydellisiä  kytkentä- kaavioita Dragon  32:sta,  Dragon 

64:stä,  200: sta  ja  Dragondos-le- 
vykontrollerista.  Kiinnostanee hardware-harrastaj  ia. 

ISOMPI 
DRAGON 

Fremics  myy  Dragon  64-pääkort- 
teja  950  markalla.  Lisäksi  peri- 

tään työveloitus  korttien  vaihdos- 
ta, siis  kokonaishinta  Dragon 

32:n  muuttamisesta  64:ksi  mak- 
saa hieman  yli  tuhat  markkaa. 

Sietää  muistaa,  että  nyt  myy- 
dään viimeiset  64:t  pois  alle 

1   500  markalla,  joten  ehkä  edul- 
lisin vaihtoehto  32:n  ̂ lentämi- 

selle'’ on  ostaa  suoraan  64  ja  lah- 

joittaa 32  vaikkapa  pikkuveljelle. 

KERHOILLAT 
VAUHTIIN? 

Olemme  järjestämässä  kerhoilto- 
ja  Helsingin  seudulla.  Ideana  on 
kokoontua  ehkä  kerran  kuukau- 

dessa ja  vaihtaa  harrastustamme 
koskevia  uutisia  ja  ideoita. 

Myös  muualla  maassa,  esim. 
Turun  seudulla,  tämä  kannattaisi. 

Löytyykö  järjestäjää?  Jos  olet kiinnostunut  tai  jopa  valmis  jär- 
jestämään kerhoiltoja,  ota  yhteys 

Martiniin. 
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SEIS! 

CPC 
•   Amstrad-kerho  on  maahantuojan  Pekka  Taipaleen  kanssa  nopeimmin 
tukema  Amstrad-käyttäjien  yhteisö.  puhelimitse  921-546  667  arkisin  klo 

Kerhon  jäsenmaksu  on  150  mk  ja  09.00-17.00.  Sen  jälkeen  eli 
liittymismaksu  50  mk.  Jäsenmak-  17.00-09.00  ja  viikonloppuisin  nu- 
suun  sisältyvät  englantilainen  Am-  merossa  vastaa  TOPBOX  eli  300/300 
strad  User  lehti  sekä  PRINTTI  ja  VA-  baudin  nopeudella  liikennöivä  bulle- 
Xln  käyttöoikeus.  tin  board. 

Jäsenasiat  hoituvat  kerhon  vetäjän 

KERHOLAINEN! 

OHJEITA 
JUURI 

LEVYASEMA! 
■   Niin,  sinä  juuri. 

Kerho  tarvitsee  sinua.  Tar- 
kemmin sanoen:  kerho  tarvitsee 

ohjelmiasi.  Eli  kerho  kerää  pa- 
kettia, johon  mielellään  otetaan 

mukaan  jäsenten  omia  ohjelmia. 
Mikäli  sinulla  on  ohjelma,  josta 
luulet  olevan  hyötyä  muillekin 

Amstradin  käyttäjille,  ota  yhteyt- 
tä kerhon  vetäjiin.  Vaikka  et  ha- 

luaisikaan luopua  aikaansaannok- 
sestasi korvauksetta,  kannattaa 

silti  kysyä  muiden  mielipidettä  ja 
näyttää  ohjelmaa. 

Oheinen  ohjelma  esittää  vii- 
meinkin jotain  todella  hyödyllistä 

käyttöä  EVERY-käskylle.  Ohjel- 
massa on  kaksi  erillistä  osaa.  Al- 

kuosa on  yksinkertainen  alkulu- 
kujen etsimiseen  tarkoitettu  basi- 

cin  pala.  Se  laskee  5000  ensim- 
mäistä alkulukua  ja  tulostaa  ne. 

Mielenkiintoisempi  on  ohjel- 

man loppuosa,  joka  ylläpitää  näy- 
tössä pyörivää  normaalia  reaaliai- 

kakelloa.  Rutiinia  kutsutaan  ker- 
ran sekunnissa  ja  se  siirtää  kellon 

sekunti-,  minuutti-  ja  tuntiviisa- 
reita  tarpeen  mukaan.  Tasatun- 
tien  kohdalla  annetaan  äänimerk- 

ki.  Rutiini  on  suhteellisen  nopea, 
kaikkiaan  se  hidastaa  normaalia 

basic-ohjelman  ajoa  10-12  %. 
Kellon  sijainti,  viisareiden  pituus 
yms.  voidaan  määritellä  vapaasti. 

Kello-ohjelman  käyttämät 
muuttujat: 

h   %   =   tunnit 
m   %   =   minuutit 
s   %   =   sekunnit 

ex  %   =   kellon  keskipisteen 
x-koordinaatti 

cy  %   =   kellon  keskipisteen 
y-koordinaatti 

sl  %   =   sekuntiviisarin  pituus 

ml  %   =   minuuttiviisarin  pi- 
tuus 

hl  %   =   tuntiviisarin  pituus 

xr  $   =   merkkijono,  joka  aset- 

taa piirron  xor-moodiin 
xf  $   =   merkkijono,  joka  pois- 
taa xor-moodin 

xl  %   =   viisareista  pisimmän 

pituus 

■   Tee  heti  varmuuskopiot  kai- 
kista alkuperäisistä  levyistä!! 

Monet  juuri  levyaseman  ostaneet 
tekevät  sen  virheen,  että  mene- 

vät käyttämään  alkuperäisiä  levy- 
jä ns.  ”työlevyinä”.  Tällöin  jos 

levy  vaikka  vahingossakin  tuhou- 
tuu, ei  ole  enää  alkuperäistä  le- 

vyä, josta  ottaa  uusi  työlevy.  Tä- tä varten  ota  aina  varmuuskopio 

kaikista  ohjelmalevykkeistä,  joi- 
ta ostat. 

Yhdellä  levyasemalla  var- 
muuskopion otto  käy  seuraavasti: 

A   > 1   COPY 

CP/M  COPY  revision  x.xx 

Version  for  systems  with  1 
drive. 

Insert  source  diskette  and 

press  ENTER  eli  tässä  kohdassa 

laitat  -   alkuperäisen  disketin  ase- 

maan ja  painat  ENTER.  Levy- asema ronksuttaa  jonkin  aikaa  ja 
näyttöön  ilmestyy: 

Insert  destination  diskette  and 

press  ENTER  eli  tässä  kohdassa 

laitat  tyhjän,  formatoidun  diske- 
tin levyasemaan  ja  painat  EN- 

TER. Levyasema  ronksuttelee 

jälleen,  sitten  näytölle  ilmaantuu 

jälleen  tuo  tuttu  Insert  source  dis- 
kette jne... 

Näin  toistelet  vaiheita  kunnes 

näytölle  ilmestyy  ”copy  comple- te”  tai  vastaavaa. . . 

Sama  kahdella  levyasemalla: 
A   >   COPY 
CP/M  COPY  revision  x.xx 
Insert  source  disk  in  drive  A 
Insert  destination  disk  in  drive 

B 
Press  ENTER  to  start  copying 

eli  laitat  alkuperäisen  levykkeen 

A-asemaan,  tyhjän  formatoidun 
levykkeen  B -asemaan  ja  painat 
ENTER.  Levy  kopioituu. 

Näytölle  ilmestyy  seuraavaa 
tekstiä: 

(1)  Reading  track  xx  (luen  uraa 

xx) 

(2)  Writing  track  xx  (kirjoitan 
uran  xx) 

(3)  Verifying  track  xx  (tarkis- 
tan uran  xx) 

(4)  Comparing  track  xx  (ver- taan uraa  xx,  joko  39  tai  79) 

Tekstit  1,  2   ja  3   ilmestyvät 
vuorotellen  näytölle  tässä  järjes- 

tyksessä: 1,2, 3, 1,2, 3,  jne.  Viimeisen uran  kohdalla  tulee  teksti  4   eli 

”Comparing  track  39”  jos  käyte- 

tään levyasemaa  SV-902  tai  SV- 
605 A.  SV-605B:tä  tai  SV-912:sta 

käytettäessä  teksti  on  ”Compa- 

ring  track  79”. 

BASIC-levystä  kopion  saat 

kahta  levyasemaa  käyttäen  seu- raavasti: 

Vaihe  1:  käynnistät  monitorin 

ja  expanderin. Vaihe  2:  laitat  DISK  BASIC- 

levykkeen  asemaan  1 . 
Vaihe  3.  Käynnistät  itse  tieto- 

koneen. 
Näytölle  ilmestyy  S VI: n   logo 

ja  levyasema  ronksuttaa.  Kun  ke- 
hote ”Ok”  ilmestyy  ruutuun,  for- 

matoi yksi  levyke  eli  kirjoitat: 

BLOAD”  l.svfrmt”,r.  Tämä  la- 
taa formatointiohjelman  ja  käyn- 

nistää sen. 
Näytölle  ilmestyy: 

Which  drive  to  format? 

1   or  2   or  C   to  abort: 

Painat  näppäintä  2,  laitat  for- 
matoimattoman levyn  asemaan  2 

ja  painat  ENTER.  Levy  formatoi- 
tuu.  Kun  kone  kysyy  taas  ”Which 
drive  to  format?”,  vastaat  paina- 

malla CTRL+STOP.  Painat  EN- 

TER ja  kone  uudelleenkäynnis- 
tää  itsensä.  Levysihän  ovat  edel- 

leen asemissa,  DISK  BASIC 

asemassa  1   ja  tyhjä,  nyt  formatoi- 
tu levy  asemassa  2.  Kirjoitat  CO- 

PY 2.  FROM  1   ja  levysi  kopioi- 
tuu. 

Tiedotus   

jäsenille 
Spectravideo-klubi  on  saanut  yh- 

distysrekisteristä ilmoituksen, 

jonka  perusteella  yhdistys  on 
merkitty  rekisteröidyksi  yhdis- 

tykseksi päivämäärällä  1.7.1985. 
Yhdistyksemme  syyskokoukses- 

sa päätettiin  yhdistyksemme  nimi 

muuttaa  Spectravideo-klubi- 
MSX  r.y.:ksi,  koska  klubiimme 

kuuluu  myös  useita  MSX-käyt- 

täjiä. Seuraavan  jäsentiedotteen  tu- 
lemme postittamaan  jäsenistölle 

mahdollisimman  pian.  Muista 

katsoa  osoitetarrasta,  onko  sinul- 
le merkitty  oikein  (K/L/X),  eli  K 

on  kasettiasema,  L   on  5   1/4- tuu- 
mainen levyasema  ja  X   on  3.5- 

tuumainen  MSX-levy asema.  Jos 

tiedoissasi  on  virheitä,  tulisi  si- 

nun lähettää  postitse  muutosil- 
moitus, jossa  on  jäsennumerosi 

ja  ilmoitus  väärän  tiedon  laa- 
dusta. 

Jäsentiedotteessa  tulemme 

kertomaan  tarkemmin  syysko- 

kouksen päätöksistä  ja  muista  toi- 
mintaamme liittyvistä  asioista. 

Paikallistoiminta  on  edelleenkin 

lapsenkengissä,  joskin  olemme 

parilta  paikkakunnalta  saaneet  jä- 
senluettelon mahdollisen  paikal- 
listoiminnan käynnistämiseksi. 

Ohjelmatoimikunta  on  parhail- 

laan läpikäymässä  jouludisketil- 
le/kasetille  tarkoitettuja  ohjel- 

mia, joita  on  tullut  runsaanpuo- 
leisesti,  joten  joudumme  ehkä 
siirtämään  joidenkin  julkaisun 
kevääseen. 

The  Magic  Of  Spectravideo- 
kirja  on  lehden  ilmestymisaikoi- hin  todennäköisesti  saapunut  ja 

postituksessa. 

Tieto-   

liikennettä 

Modeemien  määrän  jyrkän  kas- 
vun ansiosta  on  CBBS-järjestel- 

mämmekin  ollut  ahkerassa  käy- 

tössä, kävijöitä  syyskuun  puoles- 
sa välissä  oli  toista  sataa,  soitto- 

kertoja  yli  tuhat. 
Hallitus  päätti  10.9.  pitämäs- 

sään kokouksessa,  että  SYSOP- 

peina  järjestelmässämme  toimi- vat hallituksen  modeemin  omaa- 
vat jäsenet.  Uusille  käyttäjille 

pari  vinkkiä: Annettuasi  G-komennon  pää- 

set CP/M-komentotasolle.  Levy- 
asema B:llä  sijaitsevat  Public 

Domain-ohjelmat  siten,  että 

user-alue  1   on  tiedonsiirto-ohjel- 
mille, esim.  XMODEM,  Kermit. 

User  2   on  printterinohjausoh- 
jelmille,  esim.  EPSMODE4. User  3:11a  on  erinäisiä  pelejä. 

User  4   on  sekalaisille  ohjelmille, 

ja  user  8   sisältää  SVI-ohjeimia. 

Ohjelmia  pystyt  tällä  hetkellä 
vastaanottamaan  XMODEM-pro- 
tokollaa  ymmärtävillä  pääteoh- 

jelmilla. Halutessasi  imuroida 

ohjelmia,  toimi  seuraavasti: Anna  CBBS.ssä  komento  G;E 

tai  G;K  jos  haluat  jättää  kom- 
mentteja sysop(e)ille.  Kone  ti- 

puttaa sinut  CP/M-tasolle.  Kerro 
koneelle  ”B:”  ja  enter.  Siirryt 

levyasemaan  B.  Kirjoita  USER 

ja  haluamasi  user-alueen  nume- 
ro, esim  ”USER  8”  ja  enter  kun 

haluat  SVI-ohjelmia.  Kirjoita  nyt 
”DIR”  ja  enter.  Näet  hakemiston 

eli  luettelon  ohjelmista  ko.  user- 
alueella.  Kirjoita  XMODEM  S 

ohjelman,  nimi  (esim.  ”XMO- 
DEM  S   EPSMODE4 . OBJ”  ja  en- 

ter), siirry  omasta  pääteohjel- 
mastasi CP/M-tasolle  jollei  käyt- 

tämäsi pääteohjelma  ole  SVImo- 
dem,  kirjoita  XMODEM  R   ohjel- 

man. nimi  ja  tiedosto  siirtyy.  S   VI- 

10  DEG 

20  MODE  1:INK  0,0:INK  1,10:INK  2,18:INK  3,15:BORDER  10:  PAPER  1 :   PEN  0:CLS 
30  GOSUB  100 

40  VIN.DOV  5,15,3,24 

50  f =1 :   p=l : DIM  a (5000 ) : a <2 ) =3 
60  c=2:  b=INT<SQR<f ) ) 

70  d=a(c):IF  NOT  <   f   /   d=  I   NT  <   f   /   d )   )   THEN  c=c+l:IF  d<b  THEN  70  ELSE  80  ELSE  90 

80  a<p>=f: p=p+l: PRINT  f 
90  f =f +1 : GOTO  60 

100  INPUT*’  Anna  tunni  t ,   minuutit ,   sekunnit :   ,   h%,  m%,  s% 
110  cx%=0 : cy%=0 : sl%=90 :   ml%=70 : hl%=50: xr£=CHR£ <23 ) +CHR£ < 1 ) : xf £=CHR£ <23 ) +CHR£ <0 ) 
115  ORIGIN  500, 300, 400, 600, 200, 400: CLG  0 

120  xl%=MAX<sl%, ml%, hl%> : FOR  i%=0  TO  360  STEP  30: MOVE  cx%+COS <i%> *xl% , cy%+SI N <i% 
>*xl%:DRAWR  COS<i%) *10, SIN(i%)*10, 3: NEXT 

130  MOVE  cx%, cy%: DRAWR  sl%*SIN <6*s%> , sl%*COS <-6*s%> , 2 : MOVE  cx%, cy%: DRAWR  ml%*SIN 

<6*m%)  ,   ml%*COS<-6*m%>  :   MOVE  cx%, cy%: DRAVR  hl%*SIN<30* 
h%> , hl%*COS<-30*h%> 

EVERY  50  GOSUB  150:RETURN 

PRINT  xr£ ; : MOVE  cx% , cy% : DRAVR  sl%*SIN <6*s%> , sl%*COS <-6*s%> 

s%=s%+l : MOVE  cx%, cy%: DRAWR  sl%*SIN <6*s%> , sl%*COS <-6*s%> 

IF  s%>59  THEN  s%=0:MOVE  cx% , cy% : DRAVR  mi%*SIN  <6*m%) , ml%*COS  <-6*m%)  :   m%=m%+l :   M 

cx% , cy%: DRAWR  ml%*SIN <6*m%>  ,   ml%*COS <-6*m%>  ELSE 

140 

150 

160 

170 

OVE 

190 

180  IF  m%>59  THEN  PRINT  CHR£ <7 ) xf £ ; : m%=0 : MOVE  cx% , cy% : DRAVR  hl%*SIN (30*h%> , hl%*C 

OS  <-30*h%) , 0 : h%=h%+l : MOVE  cx%, cy%: DRAWR  hl%*SIN<30*h 
%> , hl%*COS  <-30*h%) , 2   ELSE  190 
190  PRINT  xf £ ; : RETURN 
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A-lehdet  Oy 

PL  104 
00811  HKI  81 

PALVELUKORTIN 

KÄYTTÖOHJEET 

käytä  korttia  kun 
1 )   Haluat  tilata  lehden 
2)  Muutat  osoitettasi  (täydennä 

myös  asiakasnumero  ja  entinen 

osoite) 

3)  Haluat  peruuttaa  tilauksesi  (ve- 
loitukseen, kun  peruutusaika 

on  8   vrk  ensimmäisen  lehden 
tulosta) 

4)  Haluat  osallistua  A-lehdet  Oy:n 

järjestämään  kilpailuun  tilaa- matta lehteä 

Täydennä  aina  nimi-  ja  osoitetie- 
dot ja  merkitse  asiakasnumero- si sille  varattuun  paikkaan 

Tilaustasi  koskevissa  epäselvyyk- 
sissä sinua  palvelee 

asiakaspalvelumme 
PUHELIN  90-7554  811 
klo  8.00-16.00 

Hinnat  koti-  ja  pohjoismaihin 
Printti  12  kk  59  mk 

Printti  ja  VAX1 12  kk  287  mk 
Printti  6   kk  32  mk 

Printti  ja  VAXI  6   kk  146  mk 
ulkomaille  postituslisä 
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•   Spectravideo-klubi  -   MSX  ry  on 
maahantuojan  tukema  käyttäjäklubi, 
jonka  jäsenmäärä  tällä  hetkellä  on 

yli  1200.  Klubi  ei  välitä  ohjelmia  lu- 
kuunottamatta klubin  omia  lahjaka- 

setteja  ja  -levykkeitä. 
Jäseneksi  voi  liittyä  ilmoittamalla 

nimensä  ja  osoitteensa  kerhon  vetä- 
jälle. Osoite  on  Spectravideo-klubi  - 

MSX  ry  c/o  Seppo  Tossavainen,  Sar- 
vastonkaari  1   D   18,  00840  Helsinki. 

Klubin  vastaava  puhelinnumero  90- 
6987  681. 

Jäsenmaksu  on  vuodelle  1985  100 

markkaa  ja  vuodelle  1986  150  mark- 
kaa. Uudet  jäsenet  saavat  ainakin 

toistaiseksi  kasetin/levykkeen. 

KÄYTTÄJÄN 
OMAT 

Sinclair- 
ZX-kerho  on  Sinclair  tietokoneiden 

käyttäjien  yhteenliittymä,  johon  jäse- 
neksi saavat  liittyä  kaikki  Sinclairin 

käyttäjät. 
Jäsenmäärä  on  tällä  hetkellä  noin 200. 

Jäsenmaksu  vuodeksi  1985  on  50 

mk  ja  ilmoittautumismaksu  10  mk. 

Jäsenmaksuun  sisältyy  Printti-lehden 
tilaus,  kerhon  oma  tiedotuslehti 

SILPPU,  ja  VAXIn  käyttömahdolli- suus. 

Jäseneksi  pääsee  maksamalla  jä- 
senmaksun ja  ilmoittautumismaksun 

kerhon  tilille  PSP  TA345649-9.  Tilil- lepanokorttiin  nimi,  osoite,  ikä  ja 
mikro. 

Kerhon  johtokunta  1985: 
•   Puheenjohtaja  Kalevi  Hämäläinen 

Siltakatu  9   A   8   33100  Tampere 
•   Sihteeri  Juha  Miikkulainen 

•   Rahastonhoitaja  Markku  Ollila •   Ari  Laitinen 
•   Timo  Helle 

OSTANEILLE 
modernilla  painat  vain  funkti- 

onäppäin 2:ta  ja  kirjoitat  nimen, 
jolla  haluat  ohjelman  levyllesi,  ja 

tiedosto  siirtyy.  XMODEM-oh- 
jelma  ei  näy  DIRillä,  mutta  se  on 

jokaisella  USER-alueella.  XMO- 

DEMia  käyttäen  voit  myös  lähet- 
tää boxeriin  ohjelmia,  kääntei- 
sessä järjestyksessä: 

Boxin  CP/M-tasolla: 

B   >   XMODEM  R   ohjelman, 
nimi 

Poistutaan  pääteohjelmasta, 
jos  käyttämäsi  ohjelma  ei  ole 
SVImodem. 

Kirjoitetaan  omalle  koneelle 
XMODEM  S   ohjelman. nimi  ja 

odotellaan  että  ohjelma  on  siirty- 
nyt. SVImodemilla  painetaan 

funktionäppäin  3:a  ja  kirjoitetaan 

lähetettävän  ohjelman  nimi.  Oh- 
jelma siirtyy.  Käyttäjien  lähettä- 

mät ohjelmat  menevät  A-levyn 
user  15:lle,  jonne  käyttäjillä  ei 

ole  pääsyä  eli  SYSOP  tutkii  oh- 
jelmat ennen  kuin  ne  tulevat  nä- 

kyviin. 

CP/M-   
vinkkejä 
Häiritseekö  näppäimistön  kl  ik- 

ääni sinua?  CP/M:ssä  kun  ei  ole 

Basicin  CLICK  OFF-komen- 

toa...  Noh,  ei  hätää.  Temppu  on- 
nistuu DDT:llä.  Tässä  vihje  mi- 

ten se  tehdään.  Käyttäjän  kirjoit- 
tamat tekstit  esitetään  pienellä. 

Koneen  kirjoitukset  ovat  sulku- 
jen välissä. 

(A  >)  ddt 
(DDT  VERS2.2) 

(-)sfa02 
(FA02  01  )00 

(FA03  ??  )control-C  eli  uC 
(A>) 

ja  katso!  Click  on  hävinnyt. 
PRINTTI  7/85:ssä  esiteltyjen 

superlevyasemien  BlOSissa  on 

eräs  hauska  piirre:  Käytettäessä 
80  merkin  korttia,  KONEEN 
NÄYTÖN  SAA  MUUTETTUA 

KAYPRO  10:ä  VASTAAVAK- 

SI, tosin  käänteinen  näyttö  ci  pe- 
laa.  Käyttäjän  ja  koneen  kirjoi- 

telmiin pätee  sama  kuin  ed.  vin- 
kissäkin.. . 

(A  >)ddt 
(DDT  VERS2.2) 

(-)se666 
(E666  00)ff 

(E667  14)  control-C  eli  iiC 
(A  >) 
Ja  ihme  on  tapahtunut:  Kaypron 

kaikki  ohjelmat,  jotka  eivät  käytä 
käänteistä  näyttöä  tai  Kaypron 

BlOS-kutsuja,  TOIMIVAT! 
Funktionäppäinten  käyttämä 

muisti  alkaa  osoitteesta  FA1E 

heksana,  ja  jatkuu  160  (desimaa- 
lisena) byteä  siitä  eteenpäin.  Jos 

ei  satu  omistamaan  mitään  funk- 

tionäppäinohjelmaa  CP/M:lle, 
näistä  osoitteista  voi  olla  hyötyä 
konekieltä  tai  mitä  tahansa  CP/ 

M:ssä  pyörivää  kieltä  osaavalle. 
Ohjelma  ei  nimittäin  ole  kovin 
vaikea  edes  tehdä  itse. 

CP/M-   
kirjasto 
kaipaa  hoitajaa 
Public  domain-CP/M-ohjelma- 
kirjaston  hoitajan  puuttuessa  em- 

me kykene  tekemään  kopioita 
ko.  ohjelmista  jäsenistölle  (jo  yli 

400  levyaseman  omistavaa  jäsen- 
tä klubissamme).  Klubimme  bo- 

xin puitteissa  on  kyllä  mahdollis- 

ta pitää  jonkinasteista  ohjelma- 
kirjastoa,  mutta  suurimmalla 

osalla  jäsenistöä  ei  ole  modee- 

mia, joten  kaipaisimme  ohjelma- 
kirjaston  hoitajaa,  jolla  olisi  jon- 

kinlaiset edellytykset  kirjaston 

pitoon. Kirjastonhoitajan  tehtävät  vaa- 
tivat vähintään  käytössä  olevan 

SVI-605A/B-laajennusyksikön 

tai  2   kpl  SVI-902-levyasemia. 
Jos  tilaat  kerhokirjastosta  ohjel- 

mia, ne  mitä  todennäköisemmin 

tullaan  lähettämään  155-kiloisel- 
la  formaatilla. 

SVI-912-levyasemat  eivät 

osaa  lukea/kirjoittaa  mitään  tun- 
nettua SVI-formaattia,  joten  näi- 

den levyasemien  omistajien  tuli- 
si kääntyä  suoraan  klubin  puo- 

leen. 

DISKETTIASEMIEN 
JÄLKIKÄYNTIAIKA 

■   SVI:n  diskettiasemien  pitkä 
jälkikäyntiaika  levytoimintojen 
jälkeen  on  harmittavaa.  Itävallan 
klubin  lehdessä  tähän  ongelmaan 

on  puututtu. 

Jälkikäyntiaika  riippuu  ainoas- 
taan yhdestä  kaksi  byteä  pitkästä 

sanasta.  Kyseinen  sana  löytyy 
sekä  CP/M:stä  että  diskbasicista. 

On  huomioitava,  että  mahdolliset 

muutokset  tehdään  suoraan  sys- 
teemiurille  ja  virheet  saattavat 
tuhota  koko  levykkeen  ja  kaikki 
sillä  olevat  ohjelmat.  Muutokset 

on  syytä  tehdä  huolella,  jotta  vir- 
heitä vältytään! 

Itävaltalaisten  kerholehdessä 

kerrottiin,  että  kyseinen  muutet- 
tava sana  löytyy  systeemistä  seu- 

raavista  osoitteista: 

BASIC 
Ura 
0 

Sektori  By  te 
23  13H 

CP/M  2.20 0 33 5DH 

CP/M  2.22 1 1 39H 
CP/M  2.23 1 1 48H 

H-kirjain  byte-tiedon  jälkeen 
ilmaisee,  että  kyseessä  on  heksa- 
desimaalinumero! 

Ongelmaksi  muodostui  se,  että 

Itävallassa  sektorien  pituus  las- 
kettiin 128  Bytes/sector,  ja  jos  ei 

tätä  huomioida  seurauksena  on 

virheilmoitus  ’Bad  track/sector 

error' . 

Koska  matematiikkapääni  ei 

ole  niitä  parhaita  etsin  muutetta- 
vat bytet  Ari  Korhosen  kehittä- 

mällä DU-85-ohjelmalla  ja  ne 

löytyivät  disk-basicin  osalta  ural- 
ta 0   (nolla)  sektorista  12.  Byten 

osoite  oli  edelleen  1 3H.  Minulla 

ei  valitettavasti  ole  CP/M-2.2 

-versiota,  joten  en  sieltä  kyseisiä 

bytejä  voinut  etsiä.  Muissa  versi- 
oissa ne  löytyvät  ilmoitetusta 

sektorista  1. 
Mitä  sitten  muutetaan? 

Luettaessa  bytet  13H  ja  14H 

disk-basicissa  sisään  niiden  tulisi 
olla  0807H.  Jos  näin  on,  voidaan 

huoletta  jatkaa.  Nyt  talletetaan 
kyseisten  tavujen  kohdalle 

BFÖOH.  Tämä  lyhentää  jälki- 
käyntiaikaa  noin  40  sekunnista  8 
sekuntiin.  Tietenkin  arvoa  voi 

muuttaa  miksi  tahansa  muuksi- 
kin, mutta  on  muistettava,  että 

liian  lyhyt  jälkikäynti  aiheuttaa 

levy  virheitä. 
Jälkikäyntiaika  voidaan  laskea 

seuraavasti:  aika  (sek.)  =   0.02  * 
sijoitettu  arvo  desimaalisena. 

Disk-basicin  alaisuudessa  olen 

muutoksen  suorittanut,  eikä  ar- 
volla BFOOH  ainakaan  toistai- 

seksi ole  esiintynyt  virheitä,  ku- 
ten käytettäessä  OUT52,0  -ko- 

mentoa, jolloin  levyasema  py- 
sähtyy heti. 

Norrie 

■   Spectrumissa  on  eräs  mielen- 
kiintoinen ominaisuus  jota  ei  aina 

huomaa  käyttää  hyväksi.  Siinä 

voi  itse  määritellä  21  eri  kirjain- 

merkkiä joita  käytetään  tulostuk- 
sessa kuten  kirjaimia. 

Niitä  voi  käyttää  myös  erilai- 

sien graafisten  kuvioiden  tulosta- 
miseen ja  liikkeen  saa  myös  hel- 

posti aikaan. 
Käyttäjän  omat  merkit  sijaitse- 

vat muistipaikasta  32600  lähtien 

ja  ne  ottavat  kaikkiaan  8x8x21 

muistipaikkaa  siis  vähän  toista  ki- 
loa, älkäämme  tuhlatko  käyttä- 

mättömänä tällaista  tilaa. 

Alkuasetelmassa  siellä  sijait- 
see isojen  kirjainten  merkit,  ja 

niitä  voi  muuttaa  POKE  USR 

^graafinen  merkki”  +   ruudukon 

rivi,  luku,  esim.  POKE  USR  ”A” +   0,36.  Tulos  nähdään  käskyllä 

PRINT  CHR$(144),  luku  144  vas- 
taa graafisen  A:n  tunnuslukua. 

Käyttäjän  oman  merkin  val- mistelu onnistuu  parhaiten  kun 

piirtää  ensin  8x8  ruudukon,  jo- 
hon mustaat  sellaiset  ruudut,  jot- 

ka haluat  tulostuksessa  kirjoite- 
tussa merkissä  olevan  musteen 

värisinä.  Sitten  syötät  taulukon 
lukuina  siten  että  mustat  kohdat 

ovat  ykkösiä  ja  valkeat  kohdat 
nollia. 

Esimerkkiohjelma  voidaan  käyt- 

tää tikku-ukon  piirtämiseen. 
10RESTORE 

20  FOR  i   =   0   TO  7 
30  READ  a 

40  POKE  USR  ”A”+i,  BIN  a 
50  NEXT  i 
60  PRINT  CHR§(144) 

70  DATA  00001000, 
00011100,  00001000,  00111100, 00001000, 

80  DATA  00001000, 

00011100,00010100 

Jos  datoja  on  paljon,  kannattaa 
muuttaa  ne  desimaaliluvuiksi  en- 

nen kuin  kirjoittaa  ne  ohjelmaan. 
Muuttaminen  on  helppoa  vaikka 

ei  olisikaan  perillä  binääriluvuis- 

ta. Kirjoita  8x8  ruudukkosi  ylä- 

puolelle luvut  128,  64,  32,  16,  8, 

4,  2,  1   ja  laske  sellaiset  yhteen, 
joiden  kohdalla  olet  piirtänyt 

mustan  ruudun.  Tee  näin  kulle- 
kin kahdeksalle  ruuturiville. 

Esimerkissämme  desimaalilu- 
vut olisivat  8,  28,  8,  60,  8,  8,  28, 

20.  Silloin  pitää  poke-käskyssä 
jättää  sana  BIN  pois,  koska  kone 
käsittää  silloin  että  kyseessä  on 
desimaaliluku. 

Nyt  voimme  helposti  rakentaa 

jalkojen  ja  käsien  liikkeet  seu- raavalle  kirjaimelle  ja  tulosta- 
malla samaan  paikkaan  ruudussa 

saamme  liikkuvan  tikku-ukon. 

BASF  Flexy Disk 

Tietoturvaa  huipputeknologian  avulla 

Asiantuntijat  laskevat  BASF  FlexyDiskin  avulla 

■   BASF 
FlexyDisk  5.25 

i illML 
& miu 

Mitä  erilaisimpien  alojen 

asiantuntijat  valitsevat  BASF 

FlexyDiskin,  koska  heidän  täy- 
tyy olla  ehdottoman  varmoja, 

että  heidän  työnsä  tulokset 
ovat  aina  sataprosenttisesti 

käytettävissä. 
Ehdoton  tietoturva  ja  BASF 

FlexyDiskin  melkein  rajoitta- 
maton käyttöikä  ovat  BASFin 

erään  maailman  johtavan 

kemian  ja  fysiikan  alan  yrityk- 
sen —   tieteen  ja  teknologian 

saavutuksia. 

BASF  FlexyDisk  pitää  kärkipaik- 
kansa,  koska: 

■   Materiaalin  koostumus  pe- 

rustuu tutkimuksen  viimei- 

simpiin saavutuksiin 

■   Valmistusmenetelmiä  edel- 
leenkehitetään  jatkuvasti 

■   Valmistusprosessia  tarkkail- 
laan ja  testataan  käyttäen 

tieteellisiä  menetelmiä 

■   Jokaista  BASF  FlexyDiskiä 

testataan  tieteellisellä  tark- 
kuudella vielä  kertaalleen, 

ennenkuin  se  lähtee  BASFin 
tehtaalta 

Nykyisten  mikrotietokoneiden 

suorituskyky  tulee  vielä  monin- kertaistumaan. Tämän  vuoksi 

BASFin  tutkimuslaitoksilla  ke- 
hitetään uutta  levyteknologiaa, 

jonka  avulla  saavutetaan  nykyi- 

siin verrattuna  jopa  20-kertai- nen  talletustiheys: 

■   Pigmenttiohutkalvot 
■   Metalliohutfilmit 

■   Muutettavat,  magneettis- 

optiset  mediat 

9   BASF 

Maahantuoja: 

BASF  Flexy  Disk 

5.25",  5.25"  HD,  8' 

BASF  FlexyDisk  Science  BASF  FlexyDisk 

5.25",  5.25"  HD  3.5” 

Ehdotonta  tietosuojaa  ja  toi- 

mintavarmuutta, kaksinker- 
tainen käyttöikä:  keskimäärin 

35  miljoonaa  lukukertaa  uraa 
kohti. 

Huippulaatua  epäedullisiin 

käyttöolosuhteisiin.  Lämmön- 
kestävyys  +70°C  asti.  Täysin 
testattu  pinta.  Käyttöikä: 

keskimäärin  70  miljoonaa  lu- 
kukertaa uraa  kohti. 

Suuritiheyksinen  Flexy 

Disk  uutta  mikrotieto- 
konesukupolvea  varten, 

yksi-  ja  kaksipuoleiset mallit. 
0.Y  Mercantile  A.B 

BASF-Data 

Viljatie  2 00700  Helsinki 

Puh.  90-34501 /BASF-Data 
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KO  JE  H   D   ASTUORE  VAI 
PARJAAKO  PINNOITETULLA? 

Tuulilasi  pani  vastakkain  halvat  pinnoitetut  talvirenkaat  ja  viimekertaisen  testivoittajan 
eli  noin  puolentoista  tonnin  renkaat  vastaan  lähes  puolta  halvemmat.  Nyt  saat  vajaalla 
21  markalla  testituloksen,  jolla  saatat  säästää  yli  puoli  tonnia! 

OPEL  KADETT  1.3  LS 
NYT  KESTOTESTÄT 
KOEAJOSSA 

SUZUKI 
SA  310/1200 
UUSINE 
MOOTTOREINEEN 

SYKSYN 

UUTUUDET 
FRANKFURTIN 
ÄUTONÄYTTEL 

KIRJOITINMARKKJNAT: 
KAYTTOLUOTOLLA  JOPA  ILMAN  KÄSIRAHAA 

SEIKOSHA  -   matriisikirjotfimet! 
Kirjoitusnopeus  100  merkkiä  sekunnissa 

SP-1000A  Centronics  liitännällä      tarjoushinta  2.490r 
Sp-1000  AS  RC-liitännällä       tarjoushinta  2.490r 
SP-1000  VC  Commodore  liitännällä     tarjoushinta  2.490r 
HUOM!  Jokainen  kirjoitin  varustettu  myös  NLQ-toiminnolla  (24  merkkiä/sek.) 

Kirjoitusnopeus  30  merkkiä  sekunnissa 

GP  100  A   Centronics  liitännällä     tarjoushinta  1.290r 

GP  100  A   Commodore  liitännällä     tarjoushinta  1.290r 

5lE\£mf  -matriisikirjoittimet  SG-10  C   Commodore  liitännällä 
Kir/oitinnopeus  120  merkkiä/sekunnissa      tarjoushinta  2.690r 
Sis.  NLQ-toiminnon. 

Pakettitarjous:  Kirjoitin  HR-5  +   1000  arkkia 
lämpöpaperia  + 
verkkovirtamuuntaja     1.650r 

Uutuus!  HR-10  kiekkokirjoitin      2 .950- 

  M -1009  matriisikirjoitin     2.250r 

commodore  MPS-802  matriisikirjoitin     2.640,- 
MCS-80I  nelivärimatriisikirjoitin      3.900r 
DPS-1101  kiekkokirjoitin     3.900r 
CBM-1 520  nelivärikirjoitin/piirturi     1.200r 

KUUKAUDEN  PELIT  CBM-64: 

Karate-peli  'The  way  of  the  exploding  fist"  Uusi  nyrkkeilypeli 
Kasetti  1 1 9r  disketti  1 39,-  "Barry  McGuigan" 

Futis  peli  "World  Cup  II "   World  Championship 
Kasetti  98,-  Boxing  Kasetti  129,- 

C0-%ASH 
.KU V

AsT0
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OHJELMA:  AKI  RIMPILÄINEN  KUVA:  MARTTI  BRANDT 

Viime  numerossa  julkaisim- 
me ensimmäisen  osan 

Spectravideolle  laaditusta 
yleisurheilupelistä  ja  tämä 

listaus  on  jatkoa.  Kakkos- 
osa ei  toimi  itsenäisenä  pe- 
linä vaan  vaatii  ykkösosan 

pohjaksi. AHiletics  (2) 
■   Lataa  (tai  kirjoita)  ykkösosa 

koneeseen  ja  kirjoita  oheinen  oh- 

jelma jatkoksi.  Tuloksena  on  val- 
mis kuuden  lajin  Athletics. 

Peliohjeet 

Ensimmäisen  osan  kaksi  lajia  toi- 
mivat normaalisti.  Pituushypyn 

jälkeen  peli  ei  aloitakaan  uutta 
kierrosta  vaan  lajiksi  tulee  400  m 

juoksu.  Toiminta  on  täysin  sama 

Ohjelma- 
rivien selostus  (2) 

390-510 
520-660 
670-840 
850-930 
1080 

400  m 

1 10  m   aidat 

Keihäänheitto 
Kuulantyöntö 

Keihäänheittäjän  hi- 
dastus yliastuttaessa 

Keihäänheittäjän 

spritet  ruutuun 
Estejuoksijan  hyp- 

^   pyspritet  ruutuun 1180-1190  Estejuoksijan  ilmas- 
sapysyminen  hypyn 
aikana 

1220-1320  Keihään  ja  kuulan 
lentoaliohjeima 

400  m   spritejen  luku 

Estejuoksun  sprite- 

jen luku 
Keihään  heiton  spri- 

tejen luku Kuulantyönnön  spri- 

tejen luku 1 990-2 1 00  S pritedatat 

1390 
1420 

1440 

kuin  100  m   sileällä,  ainoastaan 
matka  on  pitempi. 

Neljäs  laji  on  keihäänheitto. 
Alkuasetelma  vastaa  pituushyp- 

pyä vaikka  atleetilla  onkin  keihäs 
kädessä.  Vauhdinotto  normaalisti 

välilyönnillä  ja  heitto  sekä  kul- 
man valinta  kursorilla  <ylös>.  Yri- 

tyksiä on  kolme  mutta  yliastu- 
mista  kannattaa  välttää,  koska 

onnistuneesta  heitosta  saa  huo- 
mattavasti pisteitä. 

Muuttujat  (1  &2) 

Taulukot: 

A(X)  Karsintarajan  muuttuminen 

H(X)  ME:t 
K(X)  Karsintarajat 
L(X)  Onnistuminen  tai  epäonnis- tuminen lajissa 

P(X)  Pelaaja  pelissä  mukana 
V(X,Y)  Hahmojen  värit 

Y(X)  Yritykset 

Z(X)  Pisteet 

H$(X)  Laj  in  ME-omistajan  ni  mi 
K$(X)  Atleettien  loppukommentit 

L$(X)  Lajien  nimet 
N$(X)  Pelaajien  nimet Normaalit: 

il 

B 

Seuraava  laji,  kuulantyöntö, 

kuten  edellä  paitsi  vauhdinotto- 
matkaa  vain  metri. 

Viimeisenä  lajina  on  taitoa 
vaativa  1 10  m   esteet.  Normaalin 

juoksun  lomassa  on  hypättävä  ai- 

tojen yli  painamalla  kursoria 
<ylös>.  Tärkeää  on,  että  juoksijal- 

la on  tarpeeksi  vauhtia  jotta  hyp- 

py onnistuisi. 

Katsomon  kohinan  voimakkuus 

Estejuoksussa  määrittää  menon 

joko  normaaliin  juoksuohjel- 
maan  tai  hyppäysohjelmaan 

Juoksijan  kehon  väri 

Testaa  juoksijan  maaliintulon Tulos  lajissa 

Varaslähtöjen  määrä,  1 10  m   se- 

kä 400  m   juoksuissa  myös  mat- 

kan pituus 
Heittolajeissa  Y-koordi  naatin  li- 

sääjän muutto 
HISCORE 

Yritysten  määrän  silmukka 

Ratamerkin  (esim.  maaliviiva, 

aita)  spriten  numero 

Katsomon  kohinan  'laatu’ Pituushyppääjän  sekä  heittola- 
jeissa ratamerkin  X-koordinaa- 

tin  lisäys 

Lajin  numero Juoksijan  käsi-spriten  numero 

Pituushyppääjän  sekä  heittoesi- 
neen  (keihäs,  kuula)  Y-koordi- 

naatin  lisäys 
Pelaajia 

Ratamerkin  X-koordi  naatti 

Määrittää  menon  joko  kuulan- 

työnnön tai  keihäänheiton  alioh- 

jelmaan 

Juoksu  nopeuden  testaus 

Juoksijan  jalka-spriten  numero, 
kulman  suuruus 

Pituushyppääjän  X-koord  i   naatti Juoksi  jan  nopeus 

Juoksunopeuden  testaus 
Viivesilmukka  juoksussa 

Pituushyppääjän  sekä  heittoesi- neen  Y-koordi  naatti 

Z   Määrittää  heittoesineen  vauhdin 
kulmaa  valittaessa 

MM  Viivesilmukka 

PE  Pelaajan  numero 

AS  Spritejen  luku,  ilmoitustaululle 
kirjoitettava  teksti 

HS  HJSCOREm  omistajan  nimi 

SPRITET  <   2   ) 

Nimi  s   NUMEROT  < 100-303)  29-31 

1 2345678 1 2345678 DEC IM AL 
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Nimi: LOIKKA  30 
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ATHLETICS 
3©  FORM= 1 TG6 : GOSUB 1140: GOSUB 1150: ONMGOSUB 1 400 , 1 370, 1 390 , 1 430 , 1 440 , 1 420 : FOR 1=1 TOY 
(M) : FORPE=lTOP: IFP  <PE) =©THEN6© 

40  A*=L* (M) : E=PE : ONMGOSUBS0 ,210, 390 , 67© , 850 , 520 

390  V=35 : C=V  < PE , 1 ) : S=- 1 : W=0 : D=3 : J=27 : F=0 
40©  GOSUB940 : F=29 : T=- 1 : T I ME=Ö 

41©  F0RN=8T015STEP. 5: PUTSPRITE4, (G, 154) , 15, J:Q=Q-8: IFQ<DTHENJ=J-1 : Q=240: IFJ>26TH 
ENJ=26ELSE I F J< 1 8THEN J=F : F=F+ 1 : I FF=33THEND= 100: J=1 7ELSE I FF=34THEN470 

42©  I FV<  0THENV=O 

430  T =T  +1:1 FT =8THENT =0 

440  PUTSPRITE0, ( 102, 128) , C, N: PUTSPRITE3, ( 102, 144) , C, T: IFSTRIG (O) =STHENSNAPS, W: V= 
V— 2: NEXTN: GOTO410ELSEFORX=1 TOV: NEXTX: V=V+1 

45©  I FV< 30+TTHENNE X TN : G0T04 1 0ELSEPUTSPR I TE© ,   ( 102, 128) , C, 8: PUTSPRITE3,  (102, 144), C 

,0 

46©  GOSUB 1 02© :G0T04 10 

47©  S=TIME: IFS>4500THENS=450© 

480  X= 1 ©2 : GOSUB 1120: U=S* . ©2 : E= I NT ( U / 6© ) + ( UMOD60 ) / 1 0© : E=E+ ( U- I NT ( S* . ©2 ) > / 1 ©0 : Z ( PE 

) =Z (PE)  +   (4500— S) *2: I FE<  H ( M ) THENGOSUB 1 000ELSEGOSUB 1010 

490  I FE< K ( M ) THENT*=STR$ ( E ) : L ( PE ) = 1 : GOSUB 1 200ELSE 1 ©4© 

5O0  GGSUB 1100: GOSUB 1510: FORT= 1 TO 1 000 : NEXTT 
51©  RETURN 

52©  V=35:C=V(PE, 1) : S=-l : W=©: D=6: J=27: F=0: B=© 

530  GOSUB940 : S0UND6 , 20 : F=3© : T=- 1 : T I ME=© 
54©  F0RN=8T015STEP- 5: Q=Q— 10: IFQ<DTHENQ=225: F=F+1 : IFF<41THENJ=29ELSEIFF=41THEND=1 

©0: J=27ELSE61© 

550  IFJ=27THENPUTSPRITE4,  (Q, 154) , 15, 27ELSEPUTSPR I TE4 ,   (Q, 147) , 15, 29: I FB=© ANDQ >90A 
NDQ< 120THEN66© 

56©  I FV<  0THENV=0 

57©  T =T  +1:1 FT =8THENT =0 

58©  ONBGOSUB 1170,1180:1 FST I CK ( 0 ) = 1 ANDV<  2©THENB= 1 : GOTO540ELSEPUTSPR I TE© ,   (102,128) 

, C, N: PUTSPRITE3, ( 102, 144) , C, T: IFSTRIG (0) =STHENSNAPS, W: V=V-3: NEXTN: GOTO540ELSEFOR 
X=1 TOV: NEXTX : V=V+1 

59©  I FV< 30+TTHENNE X TN :G0T054©ELSEPUTSPRI TE©, (102, 128) , C, 8: PUTSPRITE3, (102, 144) ,C 

,0 

60©  GOSUB 1 02© :G0T054© 

61©  S=TIME: IFS>2000THENS=2©00 

62©  X= 1 ©2 : GOSUB 1120: E=S* . ©2 : Z ( PE ) =Z ( PE )   +   ( 2000-S ) *2 : I FE< H ( M   >   THENGOSUB 1 ©©©ELSEGOSU 
B101© 

63©  I FE< K ( M ) THENT *=STR* ( E ) : L ( PE ) = 1 : GOSUB 1 200ELSE 1 ©4© 

64©  GOSUB 1 100: G0SUB151©: FORT=l TO 1000: NEXTT 
65©  RETURN 

66©  SOUND 13,9: J=27 : 0=0+30 : GOSUB 1 ©2© : GOTO540 

67©  G=. ©5: Z=95: S0UND12, 5: G0SUB1 100: S0UND6, 20: Q=200: V=35: C=V (PE, 1 ) : S=— 1 : W=©: J=24: 

D=5 : E=PE : PUTSPR I TE6 , (Q, 154) , 15, J: X=1 00: T=0: GOSUB 1090: X=18 

68©  R=2 : FORT= 1 TO200© : NEXTT : A*= “ START " : GOSUB 110©: PLAY "VI 405L3E " : FORT= 1 TO 1 ©0© : NEXT 
T 

69©  F0RT=©T07: PUTSPR ITE6, (Q, 154) , 15, J: 0=0-8: IFO<DTHENJ=J+ 1 : 0=255: IFJ=28THEN75©EL 
SE IFJ=27THEND= 100: 0=255 

70©  I FV<  0THENV=© 

71©  I FST I CK ( 0 ) = 1 THENA= 1 ©O : D= 1 00 : G0T076© 

72©  PUTSPR ITE2, ( 100, 128) ,   C,  8: PUTSPR I TES, ( 100, 144) , C, T: IFSTRIG (©) =STHENSWAPS, W: V= 

V— 2: NEXTT: G0T069©ELSEF0RX=1 TOV: NEXTX: V=V+1 

73©  I FV< 30+TTHENNEXTT : GOTO690ELSEPUTSPR I TES , ( 1 00 , 1 44 ) , C , © 

74©  GOSUB  1 02© --GOTO690 

75©  X= 102: GOSUB 1 08© :E=0:GOTO82© 

76©  E=0 : U=37 : Y= 1 25 : S=0 : T= 1 © : SOUND© , © : SOUND 1,1: S0UND8 ,7: IFJ< >27THENN= 1 ELSEN=- 1 

77©  I FST I CK ( 0 ) = 1 ANDS=0THENT =T +5 : I FT =95THENT =90 : S= 1 ELSEPUTSPR I TE7 , ( T , 1 80 ) , 1 5 , 27 : O 

=— T* (35— V) /5©0: L= (90-T) * (35-V) /ZELSES=1 

780  SOUND© , ( Y+2© ) * 1 . 5 : ONRGOSUB 1 22© , 1 24© : Q=Q-L : Y= Y+0 : 0=0+G : I FY< 1 45THEN77© 

79©  SOUND© , ( Y+20 ) * 1 . 5 : ONRGOSUB 1 22© , 1 24© : Q=Q-L : Y=Y+0 : 0=0+G : I FY< 1 45THEN790 

80©  SOUND8,©: SOUNDI©, 16: SOUND 13,9: U= ( 27— J ) * 1 0+ ( — ( Q— 1 20 ) /25. 5) : IFU<0ORN=1THENE=©E 
LSEE=. ©1*INT ( 10©*U+. 5) 

810  Z (PE) =Z (PE) +1 ©0*E : IFE>H (M) THENGOSUB 1 000ELSEGOSUB 1 © 1 © 

820  GOSUB 110© 

83©  I FE  >K ( M ) THENT*=STR$ ( E ) : L ( PE ) = 1 : GOSUB 1 20© : GOSUB 151 ©ELSET$= "   FA I L " : GOSUB 1 2©0 
S4©  FORT= 1 TO 1000: NEXTT: PUTSPR ITE7, ( 1©, 18©) , 15, 27: RETURN 

850  G= . ©9 : Z=3O0 : SOUND 12,5: GOSUB 1 1 ©0 : S0UND6 , 2© : Q= 1 4© : V= 1 © : C=V (PE , 1 ) : S=- 1 : W=© : J=27 
: D=5 :E=PE:X=1 8: PUTSPR ITE6,  (Q, 154) , 15, J : PUTSPRI TE2,  (110, 128) , C, 8: PUTSPR I TES,  (11©, 

144) , C , © : PUTSPR I TE3 , (110, 128) ,V(PE,2) , 16: PUTSPRI TE4, (110, 144) ,V(PE,3) ,28 

86©  R= 1: PUTSPRI TE© , (114,122), 15, 29: FORT=1TO20©0: NEXTT ; A*=" START" : GOSUB 1 100: PLAY" 
V1405L3E" : F0RT=1 TO 100©: NEXTT 

87©  F0RT=8T09 : PUTSPR I TE6 , ( Q , 1 54 ) , 1 5 , J : Q=Q— 1 : I FQ< 1 1 3THEN93© 

SS©  i FV< ©THENV=0 
390  I FST I CK ( © ) = 1 THEND= 11©: G0T076© 

90©  PUTSPRITE2, ( 1 10, 128) , C, T: PUTSPRITE5, ( 1 10, 144) , C, O: IFSTRIG (O ) =STHENSWAPS, W: V= 
V-2: NEXTT: G0T087©ELSEF0RX=1 TOV: NEXTX: V=V+1 
91©  IFV< 10THENNEXTT : GGTO870ELSEPUTSPRITE5, ( 1 10, 144) , C, © 

92©  GOSUB 1 02© : V= 1 © : G0T087© 
93©  E=0: GOTO820 

108©  F0RT=TT07: GOSUB 1090: X=X+2: F0RQ=1T0V: NEXTQ: V=V+2: IFV>10©THENRETURNELSENEXTT: 
T=©: GOTO 1030 

109©  PUTSPR ITE2,  (X,  128)  ,   C,  8:  PUTSPRITE5,  (X,  144)  ,   C,  T:  PUTSPR ITE3,  (X,  128)  ,   V(PE,'2)  ,   16 

: PUTSPR I TE4 ,   (X,  144) , V (PE, 3) , 28: PUTSPRI TE©,  (X-13, 125) , 15, 3©: PUTSPRITE1 ,   (X+5, 125) , 

15, 30: RETURN 
1170  PUTSPRI TE© , (102, 123) ,C, 10: PUTSPR ITE3, (104, 139) , C, 3©: PUTSPRITE1 , (102, 123) , V( 

PE, 2) , 16: PUTSPR ITE2, (102, 139) ,V(PE,3) , 28: B=2: S=0: RETURN540 
118©  S=S+1 : I FS= 1 0THENS=- 1:B=0: PUTSPRI TE 1, (102, 128) ,V(PE,2) , 16: PUTSPRI TE2, (102, 14 
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119©  FORV=0TCX : NEXTV: RETURN540 

122©  PUTSPR I TE© , ( 124, Y) , 15, 29: I FQ< 5THENQ=250 : J= J - 1 
123©  GOTO 127© 

124©  IFOC-. 5THENW=— 4: X=29ELSEIF0< . 5THENW=©: X=3©ELSEW=4: X=31 

1250  IFQ<5THENQ=250: J=J+N: I FN= 1 AND J   =27THENN=- 1 

1260  PUTSPRI TE© , (107, Y) , 1 5, X : PUTSPRI TE1 , (119, Y+W) , 15, X 
1270  ONEGOSUB 1310, 132© 

128©  PUTSPRI TE2, (D, 128) ,C, 10: PUTSPRI TE5, (D, 144) , C, 0: PUTSPR ITE3, (D, 128) , V(PE,2) , 1 

6 :   PUT SPR I TE4 ,   (D,  144)  ,   V   (PE,  3)  ,   28:  D=D-L:  I FD<  1   THENE=  1 
1290  IFY<  — 13THENY=— 13  . 

130©  PUTSPR ITE6, (Q, 154) , 15, J : RETURN 

131©  PUTSPR ITE2, (256, 62) , 7, 27: PUTSPRITE5, (256, 62) , 7, 27: PUTSPRITE3, (256, 62) , 7, 27: 

PUTSPR I TE4 , ( 256 , 62 ) , 7 , 27 : E=2 : RETURN 1 290 
132©  F0RD=1T03©:NEXTD: RETURN 129© 

1390  RESTORE1990: F0RT=29T031 : A*=" " : F0RW=1T01 1 : A*=A*+CHR* (©) : NEXTW: FORW= 1 T05 : READ 
S: A*=A*+CHR* (S) : NEXTN: F0RW=1 TOI 1 : A*=A*+CHR* (0) : NEXTN: F0RN=1T05: READS: A*=A*+CHR* ( 

5

)

 

 

: NE
X
T
N
:
 

S
P
R
I
T
E
*
 

(T) =A
*
:
 
N
E
X
T
T
 

142©  RESTORE209©: F0RT=29T03©: A$=" " : F0RW=1T032: READS: A*=A*+CHR* (S) : NEXTN: SPRITE* ( 

T) =A*: NEXTT: RESTORE 1730: FORT=8TO10: A*=" " : F0RN=1T032: READS: A*=A*+CHR* (S) : NEXTN: SP 
RITE* (T)=A*: NEXTT: G0T0141© 

1 43©  RESTORE2020 : F0RT=29T03 1 : A*= " " : FORW= 1 T026 : READS : A*=A*+CHR* (S) : NEXTN : SPR I TE* ( 

T ) =A* : NEXTT : F0RT=8T0 1 0STEP2 : A*= " " : FORN= 1 T028 : READS : A*=A*+CHR* (S) : NEXTN : SPR I TE* ( T 
) =A*: NEXTT: G0T013S© 

144©  RESTORE207© : A*=" " : FORN=lT013: READS: A*=A*+CHR* (S) : NEXTN: SPR I TE* (29) =A*: A*=" " 
: F0RN=1T029: READS: A*=A*+CHR* (S) : NEXTN: SPR I TE* (9) =A*: RETURN 

199©  DATA46, 42, 42, 42, 46, 224, 160, 160, 160,224 

2000  D AT A238 , 42 , 234 ,138, 238 , 224 ,160,160,16©, 224 

201©  DATA238, 42, 106,42,238,224, 160, 160, 160,224 

202©  DATA©, 0, ©, 0, 0, ©, ©, 0, 0, 1, 14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,56, 192 

2030  DATA©, 0,0, 0,0, 0,0, 255, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,255, 0,0 

2040  DATA©, 0,0,0, 14, 1 , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 192,56,7,0,0 

205©  DATA©, 0,0, 2, 27, 25,0, 12, 13, 14, 14,6,7,0,0,0,0,0,240,216,252,224, 192,0,128,205 

,205, 128 206©  DATA©, 0,0, 2, 3, 1,0,0, 1, 11,27,25,24,40, 16,0,0,0,240,216,252,225, 197,28,252,24 

8,224,192 207©  DATA©, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ©, 96,240,240, 96 

208©  DATA0, 0,0, 2, 3, 1,24,24, 1, 13,4,6,6,3,0,0,0,0,240,216,252,224, 192,0, 128, 192, 19 

2,202, 138 209©  DATA©, 1, 15, 13, 13, 14, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,60,228,44,52, 196,4,4,4,0, 

0,  ©,  0,  0,  0,0,  © 

2100  DAT A29 , 30 , 30 , 92 , 192, 128,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 192,240, 123, 10,4,0,0,0,0,0,0,0, 
0, 0,  0, 0 



Kimalainen 

Tasavallassa  tapahtuu!  Osallistu  rajuun  kilpailuun, 

voittoina  kahden  hengen  matka  Disney  World'iin  ja 
1000  kpl  Commodore-putkikasseja!  Kilpailukuponke|a 

saat  ALAN  U UUSISTA  Commodore-liikkeissä  kaut- 

ta koko  tasavallan.  Kilpailuaika  1.11 .1985  saakka. 

HANKI  NYT  MYÖS  OMA 

/   COMMOPORE-LUOTTOKORTTH 

Saat  maksuaikaa  jopa  24  kk  Commodore-liik 
keistä  tai  luettelomyynnistä  ostamillesi  Commo 
dore-tuotteille! 

Oy  PCI-Data  Ab,  PL  148,  65101  VAASA,  puh.  (961) 
113  611,  Commodore  Electronics  Ltd:n  valtuuttama 
maahantuoja  Suomessa. 


